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1. Verslag van het bestuur
Samenstelling bestuur
In januari 2017 zijn Martin Lewis en Doron Krant afgetreden als bestuurslid van de RAS.
Beike Cohen en Paula Blocq zijn aangebleven. In het verslag jaar 5777 bestond het bestuur uit
Chanoch Weinstein, Uri van Gelder, Beike Cohen, Eddy Sajet, Paula Blocq, Judy Hertzberger en
Jaron van Dam. Chanoch Weinstein en Uri van Gelder hebben samen de voorzittersrol vervuld.
Beike heeft het penningmeesterschap in september 2017 definitief overgedragen aan Eddy Sajet
en is als bestuurslid afgetreden. Beike heeft toegezegd nog wel op projectbasis actief te willen
zijn voor het bestuur. Het bestuur wordt administratief ondersteund door Géke Beek. Henny van
het Hoofd heeft ook de opmaak van de wekelijkse nieuwsbrief aan Géke overgedragen.
De RAS sjoel is sinds dit jaar als onderdeel van een zelfstandig kerkgenootschap ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. De ANBI status blijft behouden via de overkoepelende organisatie
van de NIHS.
Leden van de RAS.
Het aantal betalende leden in het verslag jaar 5777 bedroeg 225.
De koepelleden van de NIHS die zich nog niet bij de RAS hebben aangesloten hebben een
uitnodiging ontvangen om RAS lid te worden.
Het bestuur wil middels een CRM systeem het contact met de leden versterken en de
communicatie met de leden verbeteren. Zo zijn we van plan een interne verjaardagskalender te
maken en de (betalende) leden een verjaardagskaart sturen. Piet Cohen is bereid om een
verjaardagskaart te ontwerpen. Bij een choepah en een bar/bat mitswa wordt door een van de
bestuursleden persoonlijk het Kistur Sjoelchan Aruch uitgereikt.
Meer RAS bezoekers
Het streven van het bestuur is om meer nieuwe sjoelbezoekers aan te trekken door gastvrij te
zijn, meer activiteiten te organiseren en mensen bereid te vinden om zich actief in te zetten voor
de sjoel. Voor het bestuur is dat niet altijd gemakkelijk, want de betrokken bestuurders zijn vaak
druk bezette personen. Desalniettemin is het bestuur er goed in geslaagd op elke Shabbat
herkenbaar aanwezig te zijn. Het bestuur streeft naar laagdrempeligheid. Mensen moeten zich
thuis voelen in onze sjoel en warm worden ontvangen. Het bestuur vindt het belangrijk dat er
voldoende vrijwilligers zijn om de jom tov dagen te organiseren en stelt voor om een pool van
vaste vrijwilligers te vormen waar we op kunnen vertrouwen. Er moet een groter beroep gedaan
op de leden van de RAS om vaker tot sjoel te komen om op de manier de vaste sjoelbezoekers te
ondersteunen en ervoor te zorgen dat er minjan is zodat de diensten altijd door kunnen gaan.
Voor de bar/bat mitswa en choepa vieringen is een draaiboek gemaakt. Iemand van het bestuur
dient aanwezig te zijn bij het intake gesprek.
Om meer bezoekers naar de RAS sjoel te trekken worden rondleidingen en lezingen
georganiseerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘religieuze bijeenkomsten’ gebaseerd op de
feestdagen en ‘niet religieuze bijeenkomsten’, bijvoorbeeld met de lezingen over bepaalde
thema’s. De agenda voor religieuze bijeenkomsten staat ieder jaar vast. Er is een commissie
ingesteld, bestaande uit Paula, de gabaiem en de penningmeester. Samen met Judy zal de
commissie inhoud geven aan de activiteiten rondom de feestdagen. Met het JHM is een overleg
gestart om samen algemene rondleidingen in de RAS te organiseren, waarbij de coördinatie
volledig bij het JHM ligt. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Piet Cohen is bereid een aantal keren per jaar een lezing of excursie voor grotere groepen te
begeleiden. Beike Cohen ondersteunt het bestuur om dit van de grond te krijgen.
Het bestuur is verheugd te melden dat er onlangs een conciërge is aangesteld die het bezoek
gedurende alle bijeenkomsten begeleidt. De conciërge wordt door Jaron van Dam en Paula Blocq
aangestuurd.
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Activiteiten
In het afgelopen jaar zijn er meerdere succesvolle evenementen georganiseerd in de RAS sjoel.
Het Sjawoe’ot diner en de Sjawoe’ot leeravond waren erg geslaagd. De leeravond trok 25
belangstellenden, het merendeel mensen van de RAS. Voor alle activiteiten geldt, dat er op basis
van de ervaringen een draaiboek moet komen voor het volgende jaar.
In oktober 2016 heeft het RAS shabbes diner in het Apollo hotel plaats gevonden en was een
dermate groot succes dat er gasten geweigerd moesten worden.
In november 2017 is wederom deelgenomen aan het Shabbos project met een uitbundig
vrijdagavonddiner in het grotere Hilton. In korte tijd was de zaal voor meer dan 200 gasten
uitverkocht. Uitgangspunt is dat 20% van de aanwezigen niet lid is van de RAS. Met deze
onderbouwing komt de RAS in aanmerking voor de NIHS subsidie. Een groep van actieve RAS
dames organiseert elk jaar deze activiteit met groot succes: Judy Hertzberger, Jetty Leons, Ann
Sieradzki, Caroline Parsser en Vivienne Goldcwajg.
De AED training in augustus werd goed bezocht. Ron Wurbik organiseerde ook dit jaar weer een
training voor de bezoekers van de RAS sjoel.
Slichot avond in oktober ’17 in de RAS namens alle sjoels van Amsterdam was een groot succes.
We zijn van plan in overleg met de andere sjoels er een traditie van te maken en er meer
publicitaire aandacht aan te besteden.
Meer PR voor de RAS
Alon Ben Joseph heeft een PR plan voor de RAS opgesteld. Dit plan zal hij in de ALV van december
2017 presenteren. Het is een professioneel plan waarbij de gehele RAS uitstraling onder de loep is
genomen, waaronder een update van de nieuwsbrief en de website, een nieuwe huisstijl met
logo, een social media account, een actuele database van RAS leden, sjoelbezoekers en
geïnteresseerden.
Aanstelling rabbijn en organisatie sjoeldiensten.
De gabbaiem Levi Koppenhol en Mikhael Gorin hebben het mandaat om de chazaniem aan te
stellen voor de Sjabbat diensten en de hagiem. Ook dit jaar is er samengewerkt met Natan Peres,
Sruli en Benzi Loonstein, Sacha van Ravenswade en Yanki Jacobs. Er zijn zorgen over het vertrek
van een aantal vaste minjan mannen. Het bestuur denkt aan een app groep van een groot aantal
mannen die elkaar oproepen om vroeg naar sjoel te komen. In de nieuwsbrief is een oproep
gedaan.
Het is niet gelukt om de prettige samenwerking met Natan Peres uit te bouwen naar een vaste
rabbinale ondersteuning van de RAS sjoel. In de afgelopen maand zijn diverse gesprekken met
Peres gevoerd over zijn positie, maar het RAS bestuur is niet tot een overeenstemming met hem
gekomen aangezien hem een aantrekkelijk positie elders is aangeboden. Het bestuur blijft op zoek
naar een nieuwe rabbijn. Het rabbijnen dossier blijkt ingewikkeld. Belangrijk is dat we voor de RAS
realistische doelen nastreven. Besloten is in het lopende jaar een aantal rabbijnen en gastsprekers
uit te nodigen. Het kost tijd om succesvol te werven. We proberen voor elke shabbat een
gastspreker te hebben. Dat hoeft niet altijd een rabbijn te zijn.
Raad van Toezicht
Joel Erwteman is lid van de Raad van Toezicht van de NIHS. De raad van toezicht heeft een
adviserende en controlerende functie en komt twee tot vier keer per jaar bijeen. Namens elke
sjoelgemeenschap wordt iemand afgevaardigd. Het aantal stemmen is afhankelijk van de grootte
van de sjoel..
Joel Erwteman heeft ons ook dit jaar weer naar volle tevredenheid vertegenwoordigd.
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Het sjoelgebouw
Op termijn (2023) zal het sjoelgebouw moeten worden overgedragen, want de NIHS kan de hoge
onderhoudskosten niet langer dragen. De NIHS is nu eigenaar en bestudeert alternatieve
mogelijkheden voor gebruik en werkt een verdienmodel uit. Het gebouw is een Rijksmonument.
Onderzocht wordt of het gebouw met een flexibele inrichting ook gebruikt zou kunnen worden
voor bijvoorbeeld concerten, evenementen en lezingen, activiteiten passend binnen de halacha.
De onderhoudsstatus van het gebouw wordt geïnventariseerd. Dit jaar wordt een eerste rapport
verwacht waaruit blijkt wat het onderhoud aan het gebouw gaat kosten. De akoestiek en de
beveiliging zijn belangrijke aandachtspunten.
RAS 90 jaar.
Volgend jaar wordt dit jubileum gevierd. Het bestuur wil graag een commissie in het leven roepen
die de voorbereidingen gaat opstarten. Geïnteresseerden worden vooral aangemoedigd zich bij
het bestuur te melden.
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2. Verslag 5777 en toelichting op de begroting
van de penningmeester
Overschot 5777
Zoals uit het verslag over het jaar 5777 blijkt is er ook dit jaar weer sprake van een aanzienlijk
overschot op de begroting. Dit houdt vooral verband met het feit dat wij geen invulling hebben
kunnen geven aan de rabbinale positie. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting hebben
meegenomen is hierdoor overgebleven. Daarnaast is de bijdrage van de NIHS dit jaar groter
gebleken dan begroot. Ook de opbrengsten (lidmaatschapsgelden en stoelverkoop) waren hoger
dan begroot. Al met al heeft de RAS een gezonde kaspositie, vooral met dank aan het vorige
bestuur.
Inning contributie en de reservering van zitplaatsen
Een actieve inning heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten uit het lidmaatschap en de zitplaatsen
flink is gestegen. Dat komt mede doordat vorderingen uit voorgaande jaren nog geïnd konden
worden.
Aanstelling conciërge
Voor de functie van conciërge zijn we uitgekomen bij een uitzendbureau. Voor het aankomende
verslagjaar is dit in de begroting opgenomen. Carel Berenschot is in september 2017 gestart.
Aanstelling rabbijn
Zoals reeds eerder gemeld hebben wij nog steeds geen rabbijn binnen de RAS kunnen aanstellen.
Hierdoor is het geld dat voor een rabbijn in de begroting gereserveerd was niet nodig gebleken.
PR Rondleidingen, overeenkomst met het JHM.
Voor het nieuwe PR plan van Alon Ben Joseph is een bedrag opgenomen in de begroting.
Kosten van de gastspreker, conciërge, beveiliging en schoonmaak moet worden doorbelast in de
entreeprijs van de bezoeker. Het JHM vraagt bij de organisatie van de rondleidingen een vaste
coördinatie fee.
Afrekening Shabbes project Apollo Hotel
Afgelopen jaar heeft de RAS een groot Shabbat diner georganiseerd in het Apollo Hotel. Deze
avond was een groot succes, en in totaal 165 gasten hebben deze avond meebeleefd. Teneinde
de kosten van een dergelijk evenement voor de participanten nog enigszins overzichtelijk te
kunnen houden heeft het bestuur van de RAS besloten om een substantieel van de kosten voor
deze avond te sponsoren. Daarnaast heeft een aantal sjoelbezoekers geheel belangeloos een deel
van de avond gesponsord, los van de bijdrage van de gasten zelf. Wij zijn onze sponsoren van
deze avond dan ook veel dank verschuldigd.
Als algemene opmerking hierbij geldt dat dit soort evenementen altijd een financiële bijdrage van
de sjoelgemeenschap zal vereisen, aangezien het sociale karakter van een dergelijk evenement
onderdeel is van onze sjoelgemeenschap. Het zoveel mogelijk laagdrempelig houden van een
dergelijke avond is derhalve essentieel, en zal derhalve ook een financiële bijdrage van de RAS
zelf vereisen.
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Te verwachten eenmalige opbrengst 5778
De RAS maakt onderdeel uit van d NIHS, waarbij ook een deel van de jaarlijkse opbrengsten van
de NIHS afkomstig zijn. Het bestuur van de RAS is in dat kader mondeling geïnformeerd dat zij
naar alle waarschijnlijkheid dit jaar een bedrag ter beschikking zal krijgen afkomstig uit de
verkoop van enkele bezittingen van de NIHS. Deze opbrengst is niet meegenomen in de
begroting, maar zal door het bestuur in eerste instantie onder de voorzieningen worden
opgenomen. Zodra dan ook meer duidelijkheid is omtrent de sociale (en financiële) koers van de
RAS zal verder worden bekeken hoe deze extra bijdrage het beste kan worden besteed binnen
onze sjoelgemeenschap.
Verslag kas commissie.
In de Kas Commissie 5777 zijn Martin de Jong en Micha Moses door de ALV benoemd.
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Lidmaatschap & Sponsoring RAS Sjoel
Voor het lidmaatschap van de RAS Sjoel heeft de Algemene Ledenvergadering de volgende
contributies vastgesteld:
Cat.

Omschrijving

A
B
C
D
E
F

Geen lid RAS
Beperkte middelen
Enkel lid / 1 ouder gezin volwassene kinderen <18
Gezin (2 volwassenen en kinderen <18)
Jong volwassenen tussen ouder dan 18 en <27
Vanaf 4 stoelen en geen lid speciale regeling

Contributie
per jaar
NVT
symbolisch
€200
€300
€0
€0

U kunt een vaste plaats/stoel met uw persoonlijke naamplaatje reserveren in de RAS Sjoel. Voor
een gereserveerde stoel vragen wij de volgende bijdrage.
Cat.

Omschrijving

A
B
C
D
E
F

Geen lid RAS
Beperkte middelen
Enkel lid / 1 ouder gezin volwassene kinderen <18
Gezin (2 volwassenen en kinderen <18)
Jong volwassenen tussen ouder dan 18 en <27
Vanaf 4 stoelen en geen lid speciale regeling

Per stoel
per jaar
€150
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
speciaal tarief

Leden kunnen speciale gelegenheden vieren in de RAS Sjoel, zoals een Bar Mitswa, Bat Mitswa,
Choepa of Brit Mila. Wij nodigen de leden uit om een kidoesj te sponsoren ter ere van een
speciale gelegenheid of een jaartijd. Een eenvoudige kidoesj 250,00 euro of meer uitgebreide
kidoesj voor 300,00 euro.

Tarievenlijst RAS Sjoel Choepa-BarBat Mitswa

Niet lid van de
Betalend lid of
RAS
sponsor gedurende vijf Wel lid van de
jaar
NIHS

Niet lid van de
RAS
Niet lid van de
NIHS

Gebouw
Beveiligingskosten
Conciërge
Schoonmaakkosten
kidoesj en chazaniem

0,00
100,00
125,00
75,00
op aanvraag
300,00

1000,00
100,00
125,00
75,00
op aanvraag
1300,00

500,00
100,00
125,00
75,00
op aanvraag
800,00

**

***

** gastenlijst moet twee weken van
te voren worden aangeleverd
*** moet separaat worden
aangevraagd
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3. Jaarrekening
Baten en lasten
1/8/2016-31/7/2017
Baten
Inkomsten lidmaatschap

23.675

en stoelenverkoop

12.430

1/8/2015-31/07/2016

1/8/2014-31/07/2015

35.571

35.808

Opbrengst offergelden

7.890

8.719

7.465

Algemene giften

1.629

5.837

6.324

Overige opbrengsten

28.675

2.686

2.378

Opbrengsten Maror

2.785
77.084

Lasten
Voorziening klein
onderhoud
Kiddoesjiem (netto)

9.278

Activiteiten (netto)

6.488

Chazaniem (netto)

52.813

-

Rabbijnen
Huisvesting en overige
kosten
Administratieve kosten

51.975

3.581
10.072

8.700

15.528

11.191

9.347

1.812

4.838

16.215

17.287

14.827

13.133

7.734

Beveiliging

473

RESULTAAT

9.063
58.600

40.928

60.039

18.484

11.885

-8.064

4. Balans
Balans
Vorderingen
Bank

5777

5776

1.697
53.371

1447
36.398

55.068

37.845

Eigen vermogen
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

5777

5776

46.966
3.496
4.606

28.482
9.363

55.068

37.845
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5. Begroting 5778

Opbrengsten
Stoelverkopen
Opbrengst Lidmaatschap
Algemene giften/offergelden
Opbrengsten activiteiten
Inkomsten van Maror
Sponsoring kidoesjim
Sponsoring Chazaniem/Rabbijn
Opbrengst NIHS

Kosten
Rabbijn en Chazaniem
Soc. Verzekeringen
Inval layenen
Conciërge
Kidoesj gesponsord
Kidoesj niet gesponsord
Kosten activiteiten
Schoonmaak
Onderhoud/beheer
Marketing
Website en CRM systeem
Bank en administratiekosten
Kosten secretariaat (incl BTW)

Resultaat

€
€
€
€
€
€

10.000,00
28.000,00
10.000,00
15.000,00 60% kostendekkend
1.800,00
7.800,00

€
€

25.000,00
32.000,00
€

129.600,00

€

-127.555,00

€

2.045,00

€ -38.500,00
€ -5.775,00
€
-720,00
€ -7.130,00
€ -7.800,00
€ -5.200,00
€ -25.000,00
€ -7.800,00
€ -5.000,00
€ -2.500,00
€ -2.500,00
€ -1.000,00
€ -6.000,00
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