Verslag jaarvergadering – 3 maart 2019
Mission statement, Joodse Gemeenschap in Almere, gang van zaken
Tijdens de jaarvergadering van vorige jaar (14 januari 2018), hebben we uitgebreid uitgelegd
wat onze mission statement (ons doel) is, over de gang van zaken m.b.t. vrijwillig sponsoring
(i.p.v. een verplicht lidmaatschap) en onder welke organisatie dit wordt geleid. Voor meer
details hierover verwijs ik u naar het “verslag bijeenkomst 14 januari 2018.” Op verzoek,
kunnen we u een exemplaar hiervan opsturen.
Welkom vanuit het bestuur:
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen: Rabbijn Izak Vorst, de heer
Ilan Aberman en Rabbijn Moshe Stiefel. Na een kort welkom van Rabbijn Stiefel, en het
voorstellen van alle drie bestuursleden, heeft Rabbijn Vorst ons toegesproken met een dvar
Tora en woorden van aanmoediging en inspiratie gepaard met zijn typisch humor.

Financiële verslag 2018:
Via een power-point presentatie hebben we in 4 stappen een financieel verslag
gepresenteerd over 2018.
1) Eerst de begroting voor 2018 laten zien.
2) het sponsoring programma van 2018 (hoe we hopen de begroting te halen.)
3) De daadwerkelijke inkomsten/donaties van 2018 en het tekort van de begroting.
4) De uitgaven van 2018 en waar we moesten bezuinigen vanwege het tekort.
Door deze presentatie, zijn er een aantal punten duidelijk geworden:
1) We gaan op een verantwoordelijke manier om met het geld van jullie donaties, we runnen
op een verantwoordelijke manier waardoor we (ondanks alle financiële uitdagingen) het jaar
2018 zonder schulden hebben beëindigd.
2) We hebben veel goede projecten kunnen bereiken dankzij jullie donaties.
3) We moesten helaas bezuinigen op belangrijke gebieden of sommige activiteiten niet laten
doorgaan, vanwege een tekort in inkomsten (sponsoring.) Een bewijs dat we voor 2019
meer sponsoring nodig hebben om een gezonde actieve Joodse gemeente te runnen.
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Begroting 2019:
We hebben de begroting voor 2019 laten zien. In de grote lijnen is het ongeveer hetzelfde
als 2018. Wat Almere betreft: Hoewel we de begroting van 2018 niet hebben gehaald, gaan
we niet minder streven voor 2019, want we gaan alleen stijgen in onze doelen. Van de
andere kant is het op dit moment niet realistisch om nog meer toe te voegen en daarom is
het precies hetzelfde gebleven als vorige jaar. Wat buiten Almere betreft: we hebben toch
wat toegevoegd aan onze begroting met de hoop om in 2019 wat meer te doen in Lelystad.
Vooral zijn we van plan om dit jaar meer te doen in de Center Parcs bungalow “De Eemhof”
in Zeewolde. Daar zitten voornamelijk in de maanden juni-augustus duizenden Israëlische
toeristen. In de zomer van 2018 hebben we een kleine start daar gemaakt en we hopen in
2019 om daar wat meer te doen.
Ook hebben we het sponsoring programma voor 2019 gepresenteerd. We hebben de
verdeling van de sponsoring niveaus wat aangepast wat hopelijk het makkelijker zal maken
om onze jaarlijkse begroting (en dus alle activiteiten) te bereiken. Iedereen werd (en wordt)
aangemoedigd om ons te steunen met jullie donaties. Mensen die nog geen officiële
maandelijkse sponsors (minstens €18 per maand) zijn worden aangemoedigd om dat te
worden. Mensen die dat al doen, worden aangemoedigd om het naar een groter bedrag te
verhogen. Mocht u van plan zijn om maandelijkse sponsor eens te worden, maar de
bijeenkomst heb u gemist en de begroting en financiële plan wilt u zien, stuur ons dan een
bericht, en we zullen het u laten zien.
Na afloop van de vergadering, heeft iemand ter plekke (een sponsor formulier ingevuld en)
vermeld dat die graag VIP sponsor (mensen die €180 per maand sponsoren) wil zijn. Later
op de avond heeft nog iemand zich aangemeld als VIP sponsor en sindsdien hebben een paar
kleine en grote sponsors zich toegevoegd op de sponsors lijst.
Sjoeldiensten:
Een grote plus punt! We hebben geconstateerd dat de laatste paar maanden (sinds
ongeveer oktober 2018) de opkomst in de sjoel op Sjabbat ochtenden zeer goed gaat. Er
komen zowel meer dames, als heren en kinderen, waardoor de sfeer in de sjoel ook beter is!
Daar mogen we trots op zijn. Toch willen we blijven groeien. Bent u (nog) geen regelmatige
sjoelganger? Probeer dan eens in de 2 weken of eens per maand te komen. Hierdoor helpt
u mee in de groei van onze gemeenschap!
Wat de maandagochtend (om de week) sjoeldiensten betreft, zitten we nog met een
uitdaging. Met veel moeite redden we meestal een minjan (en dan net 10 of 11 mannen),
maar soms komen we net 1 man te kort. Heren, we hebben uw steun nodig!
We horen graag UW suggesties hoe we onze sjoel aangenamer en aantrekkelijker voor jullie
kunnen maken.

2

Joodse begrafenis:
Kort voor de jaarvergadering op 3 maart, was er een bespreking tussen de JBW (Joodse
Begrafeniswezen) en Nathan Moked, waardoor het lijkt een oplossing te komen voor een
joodse begrafenis in Almere na 120 jaar. Na afloop van de jaarvergadering, was er o.l.v.
Nathan Moked een aparte vergadering namens de JGA waar hij de gang van zaken heeft
uitgelegd en mensen de gelegenheid gaf om zich aan te melden als lid van de JGA. Hierdoor
krijgen ze het recht om lid te worden van het JBW en het recht voor een joodse begrafenis.
Aangezien dat tegenwoordig alle services en activiteiten (m.u.v. joodse begrafenis) voor de
Joodse gemeenschap in Flevoland worden door stichting Chabad Flevoland geregeld, zal het
lidmaatschap voor JGA waarschijnlijk een klein symbolisch bedrag zijn per jaar. Op dit
moment is het NIK het bestuur van de JGA. De bedoeling is dat er binnenkort een
bijeenkomst van JGA wordt georganiseerd waar verkiezingen komen voor een nieuwe
bestuur vanuit de leden van de JGA. Het nieuwe bestuur zal (o.a.) het officiële tarief
afspreken en dan verder gaan met de regelen van de JBW. Voor meer informatie, kunnen
jullie contact opnemen met Amiad Ilsar via: a_ilsar@msn.com
Commissies:
We zijn op zoek voor een aantal vrijwilligers die bereid zijn om in één van commissies te
komen. Tijdens en na de vergadering hebben zich een aantal mensen hiervoor aangemeld.
De bedoeling is dat er tussen 3-5 commissie leden (minsten 3 en maximaal 5) komen per
commissie. We zijn verheugd om de volgende commissie leden aan te kondigen. (Voor een
korte uitleg over de functies van deze commissies, verwijs ik u naar het “verslag bijeenkomst
14 januari 2018.”)
Feestcommissie:
- Anita Peters
- Stefania Bartolomeo
- Kathleen van Aken
- Judith van Aken
- Channa Stiefel (hoofd commissie)
Kiddoesj commissie:
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)

Maandelijkse sociale bijeenkomst commissie:
- Selita Lee-A-Fong
- Stefania Bartolomeo
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)
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Veiligheidscommissie:
- Avraham Eeninkwinkel
- Terence Lee-A-Fong
- Craig Aronowitz (hoofd commissie)
- (vacature)
- (vacature)

Sjoel commissie:
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)

Fondswerving commissie:
- Sara Stiefel
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)

Sociale contact commissie:
- Anna Ilsar
- Miriam Worms
- (vacature)
- (vacature)
- (vacature)

Liedjes boek:
Bestuurslid Rabbijn I. Vorst stelde een prachtige idee voor om onze sjoeldiensten leuker en
laagdrempeliger te maken voor de sjoelbezoekers. Namelijk om een “liedjes boek” samen te
stellen. Het idee is om de vaste liedjes die Sjabbat ochtend wekelijks worden gezongen in
onze sjoel samen te stellen in een mooie boekje met Nederlandse fonetisch en vertaling. Op
deze manier kunnen mensen die Hebreeuws niet lezen zich ook meer betrokken voelen bij
de sjoeldiensten. We zoeken iemand of een paar mensen die hier kunnen en willen
assisteren. Wellicht dat dit een taak kan zijn voor de sjoel commissie.
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Beveiliging:
Beveiliging is een zeer belangrijke aspect voor iedere Joodse Gemeente. Achter de
schermen gebeurt dit ook in onze sjoel zonder dat men dat merkt. We zijn in contact met de
lokale politie en ze zijn op de hoogte van onze activiteiten. Ook in het gebouw hebben we
hier en daar wat maatregelen genomen. Toch zullen we meer willen doen m.b.t. de
beveiliging (zoals bijvoorbeeld betaalde beveiligers in te huren voor alle activiteiten) maar
zijn financieel niet in staat om dat te betalen. Vooraf de vergadering was er contact tussen
het bestuur en een vertegenwoordiger van stichting BLEW (afkorting van Bij Leven En
Welzijn – een adviesorgaan ter bescherming van de Joodse Gemeenschap in Nederland.) Ze
hebben aangeboden om een security awareness training te geven over twee essentiële
onderwerpen van het beveiligen: ‘Predictive Profiling’ en 'Acces Control’. We hebben 3 data
voorgesteld en de meerderheid heeft gekozen voor zondagmiddag 7 april. Deze (zeer
informatieve) training heeft dus inmiddels plaatsgevonden. Binnenkort krijgen we een
schriftelijke reportage met advies voor een aantal maatregelen die we kunnen invoeren..
Cursussen:
We hebben geconstateerd dat we de laatste paar maanden helaas minder belangstelling
hebben bij cursussen voor volwassenen. De wekelijkse (gratis) parsja cursus is inmiddels
een maandelijkse cursus en zelfs nog minder dan maandelijks vanwege de kleine
belangstelling. Het zelfde geldt voor andere cursussen o.a. de JLI cursus. De JLI cursus van
november 2018 ging helaas niet door vanwege de kleine groep aanmeldingen. (Bij de vorige
JLI cursussen was er relatief veel belangstelling.) Binnenkort (mei 2019) hopen we een
nieuwe JLI cursus te geven en hopen dat we veel belangstelling hebben.
We horen graag UW suggesties welke onderwerpen en welke manier van cursus we kunnen
aanbieden zodat u uw joodse kennis kunt verrijken.
Maandelijkse sociale bijeenkomsten:
Regelmatige sociale bijeenkomsten is een essentieel aspect binnen een joodse
gemeenschap. Dit zorgt voor de binding tussen de mensen en biedt ook een laagdrempelige
gelegenheid voor mensen waar de religieuze aspecten minder interessant zijn. Met dit idee
zijn we in 2017 begonnen met maandelijkse sociale activiteiten (meestal op de laatste
woensdagavond van de maand.) We hebben in de loop van 2017 en begin 2018 veel leuke
activiteiten meegemaakt, vaak met heel veel belangstelling. Een aantal voorbeelden zijn:
een sushi workshop, pizza avond, game avond en chocolade workshop…. De laatste tijd
hebben we deze bijeenkomsten (vanwege een aantal redenen) niet gehouden, maar met de
nieuwe “maandelijkse sociale activiteiten commissie”, hopen we dit binnenkort weer te
hervatten..
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Poeriem en Pesach:
Tijdens de vergadering hebben we het Poeriem feest aangekondigd en uitnodigingen
uitgedeeld. Inmiddels hebben we een geweldig Poeriem feest achter de rug met een mooie
grote opkomst van 130 mensen!
Ook hebben we Pesach aangekondigd. Inmiddels hebben zich ruim 60 mensen aangemeld
voor de seideravond! We hopen dat velen hieraan zullen meedoen, want veel zielen = veel
vreugd! We zien jullie graag op vrijdagavond 19 april!

Een bijzondere kans voor een groot gebouw!:
Het gebouw van John Gold (op de hoek van de Kweekgrasstraat - 2 gebouwen verder) is te
koop en is nog beschikbaar voor ons. Dit zal een ideale (begaande grond) gebouw zijn voor
ons. Op dit moment zijn we nog niet sterk genoeg (financieel en qua bezoekers aan onze
activiteiten) om dit realistisch te pogen. Als we samen al onze krachten en energie aan de
Joodse Gemeente gaan besteden, dan hopen we hier over een paar maanden een poging te
doen om hieraan te beginnen. (Mocht het zo ver zijn, zullen we meer details hierover met
jullie delen.) Laten we ons deze bijzondere kans niet voorbij laten gaan!

Jaarlijkse diner voor de sponsors
Vorige jaar is het vanwege een aantal redenen niet gelukt (waarvoor we onze excuses
hebben aangeboden), maar we hopen dit jaar rond december 2019 een zeer exclusief diner
bijeenkomst te houden voor alle maandelijkse officiële sponsors (mensen die minstens €216
per jaar sponsoren) van 2019. Dit zal ook een speciale viering zijn t.g.v. 5 jaar van onze
Chabad centrum in Almere. Details zullen rond oktober 2019 bekend gemaakt, maar het
wordt een bijzonder evenement. Met deze evenement tonen we onze waardering voor
onze sponsors. In het Chabad centrum van Almere maken we geen onderscheid tussen
mensen die niet, weinig of veel sponsoren. Daarom zal deze bijeenkomst (waar alleen de
officiële sponsors worden uitgenodigd) op een andere locatie worden.
CTeens
Een zeer belangrijke leeftijd die de toekomst van onze jongere mensen kan beïnvloeden is de
tieners leeftijd tussen 14-19. Vaak komen deze jonge mensen tussen wal en schip, te oud
voor joodse les voor kinderen en toch geen echte volwassenen. Daarom is er een paar jaar
geleden een wereldwijd organisatie opgericht door Chabad Lubavitch met het naam
“CTeens” (Chabad Teens.) Één keer per jaar hebben ze ook een internationale bijeenkomst
in New York. Graag willen we in 2019 een afdeling van CTeens in Almere (of Flevoland)
beginnen. We zoeken iemand (een volwassene of misschien juist een tiener) die dit samen
met steun van het bestuur wil coördineren. Wellicht een paar mensen die dit willen doen.
We horen graag van jullie!
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Conclusie:
We zijn hier voor u! We willen en gaan alles doen binnen onze mogelijkheid om
te zorgen dat ALLE inwoners van Flevoland e.o. bij ons thuis voelen. Heeft u
een idee, opbouwende kritiek of zelfs een compliment die u met ons wil delen,
neem contact met ons op. We geven graag gehoor aan uw wensen. Maar we
hebben u (iedereen) ook hard nodig om deze mooie Joodse Gemeente samen
verder op te bouwen.
IEDEREEN wordt aangemoedigd om
1) regelmatig gebruik te maken en deel te nemen aan onze activiteiten
2) een officiële maandelijkse sponsor te worden (of maandelijks sponsoring
bedrag te verhogen) om bovenstaande activiteiten mogelijke te maken.
WIJ (alle joodse inwoners van Flevoland e.o.) zijn de Joodse Gemeente, samen
zijn we sterk!

We zien u graag bij onze activiteiten!
Het bestuur
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