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Verslag van het bestuur
Samenstelling bestuur.
In het verslagjaar 5779 bestond het bestuur uit Chanoch Weinstein, Uri van Gelder, Klaus
Vink aan het eind van het verslagjaar, Paula Blocq en Judy Hertzberger. Chanoch Weinstein
en Uri van Gelder hebben samen de voorzittersrol vervuld, en Klaus Vink die van
Penningmeester, zij het dat voor hem 5779 een gelopen jaar was.
De RAS sjoel is met ingang van 2018 als zelfstandig kerkgenootschap ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. De ANBI status blijft behouden via de beschikking van de NIHS.
Leden van de RAS.
De RAS heeft 266 koepelleden (via de NIHS) waarvan er 97 actief de RAS-sjoel steunen door
middel van een extra jaarlijkse (vrijwillige) contributie en of een vergoeding voor de
reservering van een vaste zitplaats. Daarnaast heeft de RAS en tiental vaste donateurs. De
koepelleden van de NIHS die zich nog niet bij de RAS hebben aangesloten hebben een
uitnodiging ontvangen om ook van de RAS lid te worden. Het bestuur beschikt inmiddels over
een CRM systeem en hoopt hiermee de communicatie met de leden te verbeteren.
Leden ontvangen op hun verjaardag een verjaardagskaart per post.
Bij een Choepah en Bar/Bat Mitswa wordt er namens het RAS bestuur een cadeau
aangeboden.
Meer RAS bezoekers
Het is nog steeds het streven van het bestuur is om meer nieuwe sjoelbezoekers aan te
trekken door een gastvrije sfeer in sjoel te creëren en diverse activiteiten te organiseren.
Bezoekers dienen zich “thuis” te voelen in onze sjoel en warm te worden ontvangen.
Ook dit jaar heeft het bestuur erna gestreefd om voldoende vrijwilligers te hebben om
activiteiten te organiseren. Inmiddels hebben zich een aantal vrijwilligers beschikbaar
gesteld, waaronder Tamara Goldstoff, Natalya Godschalk en Vivian Colland.
Nog niet alle leden zijn ervan doordrongen dat alle leden een gedeelde verantwoordelijkheid
hebben om er voor te zorgen dat de continuïteit van de sjoel diensten in stand wordt
gehouden door hun aanwezigheid tijdens de diensten.
Daarom niets dan lof voor onze vast sjoelbezoekers die zich van deze verantwoordelijkheid
bewust zijn.
Inmiddels is voor de Bar/Bat Mitswa en Choepa vieringen een draaiboek gemaakt. Beike
Cohen en/of Paula Blocq verzorgen een intake gesprek met de betrokkenen waarin allerlei
relevante zaken worden (voor)besproken. Dank hiervoor.
Om meer aandacht voor de sjoel te genereren werden ook dit jaar rondleidingen en
lezingen georganiseerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘religieuze bijeenkomsten’ en
‘niet religieuze bijeenkomsten’, bijvoorbeeld lezingen over bepaalde thema’s.
Onze conciërge, dhr. Peter van Dijk, heeft de heer Berenschot opgevolgd en we zijn
buitengewoon tevreden over zijn functioneren en we zijn hem dankbaar voor zijn inzet.
Peter wordt door Paula Blocq aangestuurd.. We zijn Carel veel dank verschuldigd voor zijn
inzet voor de RAS sjoel en we wensen hem veel geluk en gezondheid toe.
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Activiteiten
In het afgelopen jaar zijn er meerdere
evenementen georganiseerd in de sjoel.


Het grootste event van dit jaar was RAS 90
jaar op zondag 2 december 2018. Het was
een mooie en gedenkwaardige viering voor
de leden van RAS en de hele Joodse
gemeenschap in Amsterdam en werd
gevolgd door een bijzonder succesvol
walking diner in het Hilton hotel met een
groot aantal bezoekers. Complimenten voor
de geweldige catering van H-Baron! Dit
evenement heeft de RAS echter wel het
nodige gekost. De plechtigheid en de
speciale eredienst in de Rav Aron Schuster
Synagoge werd bijgewoond door o.a.
minister Ferd Grapperhaus, minister van
justitie, de commissaris van politie van de
gemeente Amsterdam en Flora Breemer,
vertegenwoordiger van het stadsdeel
Amsterdam-Zuid. Tijdens de Eredienst
hebben we genoten van het optreden van
het Amsterdams Synagogaal Koor tezamen
met gastzangers Sacha van Ravenswade en
chazan Asher Bloemendal, evenals de broers Loonstein. Tijdens deze bijeenkomt werden
samen de Chanoeka kaarsen aangestoken. Evenals onze voorzitter, de minister van
justitie, rabbijn E.M. Maarsen en mr. B. Loonstein heeft dr. Bart Wallet de bezoekers in
de RAS sjoel toegesproken. Hij eindigde met de volgende mooie woorden:
“Tegenwoordig is de synagoge in al haar pracht een trots symbool van het joodse
hoofdstedelijke leven en nog altijd dé representatieve ontvangstruimte van de Joodse
Gemeente Amsterdam. Het is een gebouw met een levendige gemeenschap, die met
creativiteit en veel inzet de weg baant naar de toekomst. Van harte wens ik het bestuur
en alle occupeerders mazal tov met het jubileum, ten minste ad me’a we-esriem, tot 120,
en wat mij betreft nog heel veel meer mooie en goede jaren. En u allen een chag
Chanoeka sameach.”Op 26 oktober 2018 vond in het kader van het Shabbos project
aansluitend aan een prachtige dienst in de sjoel een uitbundig vrijdagavonddiner plaats
in het Hilton hotel. Er waren meer dan 200 gasten aanwezig. Dit keer heeft de NIHS een
groot deel van de organisatie voor zijn rekening genomen, maar zonder de inzet van onze
bestuursleden Judy Hertzberger en Paula Blocq had het evenement niet deze bijzondere
vorm gekregen. ..



Helaas zijn de kosten voor dergelijke evenementen dermate gestegen dat we het diner
van 2019 hebben moeten annuleren



De AED training op 14 augustus werd goed bezocht. Ron Wurbik organiseerde namens de
RAS ook dit jaar weer een training voor de bezoekers van de RAS sjoel.



Voor het eerst heeft de aan de de Open Monumentendag van 9 september 2018
deelgenomen en haar deuren geopend. We waren enorm verrast door de grote toeloop
en de lange rijen wachtenden voor de RAS sjoel. Van heinde en ver kwamen de ca. 600
bezoekers een kijkje nemen.
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Op zondag 20 januari 2019
organiseerde de RAS een
lezingenmiddag in de RAS sjoel.
Lezing Bart Wallet: Een tent voor
Jacob. De RAS en de
ontwikkelingen van Joods
Amsterdam. Lezing Ton Heijdra: De
Kunst en Architectuur van de
Amsterdamse School.
Lezing Berend van der Lans en Paul
Morel: Harry Elte – de
Obrechtsynagoge en zijn andere werk. Een anthromishpologische bijdrage van Renée
Sanders.
De rondleidingen werden verzorgd door Piet Cohen (in het gebouw) en buiten het
gebouw door door Dienke Hondius in de omgeving van de sjoel naar ‘Hiding Places’.
Dank hiervoor aan Paula Blocq die samen met Berend van der Lans het initiatief hiervoor
heeft genomen.

Meer PR voor de RAS
Tijdens de ALV in december 2017 werd door Alon ben Joseph een plan gepresenteerd door .
Enkele zaken zijn inmiddels geïmplanteerd:
-

nieuwe website
nieuwe lay out voor de wekelijkse
nieuwsbrief
social media account (twitter en facebook)
CRM systeem

Vitrines in de RAS sjoel
Ter gelegenheid van de RAS 90-jaar is een aantal
vitrines geplaatst met prachtige Judaïca.
Organisatie sjoeldiensten
Het huidige team van Gabaiem bestaat uit:
Mikhael Gorin en Benny Shachor.
Zij zijn samen met Benzi Loonstein verantwoordelijk voor de organisatie van de sjoeldiensten.
Denk hierbij aan het coördineren van de Chazaniem en sprekers voor Sjabbat diensten en de
Chagiem.
Besloten is in het lopende jaar een aantal rabbijnen en gastsprekers uit te nodigen. We
proberen voor elke sjabbat een gastspreker te hebben
Het bestuur heeft voorlopig het zoeken naar een nieuwe sjoel rabbijn gestaakt. Het is een
ingewikkeld dossier gebleken met veel inhoudelijke en financiële vraagstukken. Belangrijk is
dat we voor de RAS realistische doelen nastreven..
In 2019 is een aantal kinder- en jongerendiensten georganiseerd, maar de belangstelling
blijkt helaas niet erg groot te zijn.

5

Klaus Vink en Martin de Jong hebben tevergeefs geprobeerd om kleinschalige sjabbos diners
te organiseren. Het bleek niet mogelijk dit voor een redelijke prijs te organiseren.

Bezoek Geert Wilders aan de RAS
In februari 2019 heeft Geert Wilders, partijleider van de PVV, de RAS bezocht. Aanwezig bij
het werkbezoek waren onder andere onze voorzitter Chanoch Weinstein, Chanan
Hertzberger (gabbe van de RAS en huidig voorzitter van de Raad van Toezicht van de NIHS)
en Gidi Markuszower (lid van de Tweede Kamer namens de PVV). Er werd onder andere
gesproken over de beveiliging van de Joodse gemeenschap, de rituele slacht en over het
opkomende antisemitisme in Nederland.

Afscheid Awri Eisenmann
We hebben uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van onze oud-gabbe Awri Eisenmann z’l
met een hazkara-dienst in de RAS op 27 januari 2019. Wij zijn allen geschokt door het
overlijden van onze geliefde Awri, die decennia lang zoveel voor onze sjoel heeft betekend.
Daarvoor zijn wij hem grote dank verschuldigd.
Overleden in 5779
Juli 2018 de heer Wolf Rosenblatt z”l
november 2018 de heer Joelek Goldfinger z”l
december 2018 mevrouw Sabine van Dam - Goldrosen z’’l.
januari 2019 de heer Ido Abram z”l
februari 2019 de heer Klaus Siegel z”l, vader van Rosaly Krant
Maart 2019 mevrouw A. Sulzbach-Seligman z"l
juli 2019 mevrouw Esther Muller-Engelsman z’’l
juli 2019 mevrouw Anna Elisabeth Cohn Erwteman z''l
Huwelijk in 5779
Een grote mazzel tov aan de chattan en kalla Zachri Ovadja en Nathalie Leóns die in oktober
2018 de Aufruf in onze sjoel hebben gehad en in de Snoge zijn getrouwd.
Bat Mitswa in 5779
Froukje Erwteman
Bar Mitswa in 5779
Zeb Troostwijk
Sem Cohen
Joey Pekel
Dylan Beesemer
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Raad van Toezicht
Chanan Herzberger zit namens de RAS in 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.

Het sjoelgebouw
In opdracht van de NIHS is een plan opgesteld om de renovatie behoefte van het sjoel
gebouw in kaart te brengen. Om in de renovatie behoefte te kunnen voorzien is een subsidie
aanvraag gedaan bij de Gemeente Amsterdam in het kader van de te verdelen
erfpachtgelden. Bekend is inmiddels dat de RAS een mooie bijdrage tegemoet kan zien.
Er kan ook een beroep gedaan worden op andere subsidies. Wat er nu het beste kan
gebeuren wordt in overleg met de NIHS, als eigenaar van het gebouw en onze
bouwcommissie, Uri van Gelder, Klaus Vink en Paula Blocq bepaald. Gedaan is reeds de
vluchtweg en de daarmee samenhangende werkzaamheden waaronder het aanleggen van
passende bestrating en het vernieuwen van de schuttingen.
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Verslag 5779 en toelichting op de begroting
van de penningmeester
Zoals uit het verslag over het jaar 5779 blijkt zijn we op een tekort uitgekomen van 33.378
euro. Dit verlies is met name tot stand gekomen door de kosten van de RAS 90 jaar viering op
2 december 2019.
Daarbij dient wel gezegd te worden dat in het verslagjaar meer geld is uitgegeven aan
serviceverleners al dan niet in loondienst, omdat de behoefte aanzienlijk is. Deze kosten
bestaan uit de chazaniem, de conciërge en de (boekhoudkundige en administratieve)
ondersteuning. Het streven is deze posten terug te dringen, waarbij opgemerkt moet worden
dat door de viering van het 90-jarig bestaan ondersteuning meer dan gemiddeld noodzakelijk
was.
De opbrengsten (lidmaatschapsgelden en stoelverkoop) zijn grotendeels conform begroting.
Voor de leden die vragen hebben omtrent de omvang van de jaarlijkse bijdrage kunnen wij
meedelen dat deze benodigd zijn om de jaarlijkse kosten voor het in stand houden van de
sjoelgemeenschap, de sjoeldiensten en de activiteiten in en om de sjoel. Het is niet de
bedoeling van onze sjoel om telkens voor ieder activiteit, die voor iedereen open staat, geld
te vragen. In plaats daarvan vragen wij mensen een eenmalige bijdrage bestaande uit het
lidmaatschapsgeld.
Personen die desondanks deze bijdrage niet willen betalen maar wel de diensten en de
activiteiten willen bezoeken vragen wij dan ook om dan telkens bij aanmelding of bij aanvang
aan te geven dat hij of zij geen lidmaatschapsgeld (heeft) betaalt(d). In dat geval kunnen wij
de kosten van het evenement in rekening brengen, teneinde de liquiditeitspositie van de RAS
enigszins gezond te houden. Het is een gezamenlijke inspanning die alle leden moeten
leveren, en het bestuur zal hier ook op blijven sturen voor het komende jaar.
Wij bedanken ook bij deze iedereen die een extra financiële bijdrage heeft geleverd aan de
sjoel, ofwel door rechtstreekse giften over te maken dan wel om evenementen / sidoeriem
te sponsoren. Dit is essentieel voor het voortbestaan van onze sjoelgemeenschap.
Al met al heeft de RAS nu (nog) een gezonde kaspositie, maar gezien de plannen en
evenementen en het feit dat de NIHS niet elk jaar een bijzondere dotatie doet zoals zij dat
deed in 5778, waardoor de RAS een bepaald vermogen heeft kunnen opbouwen, we nog veel
kosten voor de boeg hebben in de komende jaren moet er voor gezorgd worden om dit in
stand te houden, en het aanwezige geld prudent te besteden.
Aanstelling rabbijn
Zoals reeds eerder gemeld hebben wij nog steeds geen rabbijn binnen de RAS aangesteld. In
het verslag is hier al eerder op ingegaan.
Vitrines
Dankzij diverse bestuursleden en de medewerking van anderen is er op redelijk korte termijn
werk gemaakt van de vitrines met daarin de diverse kostbaarheden van de RAS. Tevens
hebben wij de kopie van de Rintel Menora mogen ontvangen van de NIHS, waarbij wij ook
deze in de vitrine op een centrale plaats hebben mogen neerzetten. De eenmalige kosten van
dit project hebben wij gefinancierd vanuit de eerder genoemde opbrengst van de NIHS.
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Shabbes project Hilton Hotel
Ook afgelopen jaar is er een groot Sjabbat diner georganiseerd in het Hilton Hotel. Deze
avond was, ondanks de wat ongelukkige datum midden in de herfstvakantie, wederom een
groot succes, en in totaal meer dan 220 gasten hebben deze avond meebeleefd. Deze avond
is feitelijk een NIHS evenement geweest, en we zijn nog in overleg met de NIHS over de
financiële afwikkeling van deze avond.
Als algemene opmerking hierbij geldt dat dit soort evenementen altijd wel enige 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.
Yahrzeit bord
De heer Micha Moses heeft het initiatief genomen om in de RAS een Yahrzeit bord te laten
plaatsen, waarvoor wij hem dankbaar zijn. Voor een eenmalige bijdragen kunnen mensen
hun dierbaren hiermee herdenken, en zal er altijd een keer per jaar kadiesj voor de
overledenen worden gezegd. De RAS is daarbij de heer Martin de Jong zeer dankbaar, die
heeft aangegeven de aanschaf van het Yahrzeit bord te willen sponsoren middels een gift (ter
ere van zijn 70e verjaardag).
Verslag kas commissie.
In de Kas Commissie 5779 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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**

***

Jaarrekening 5779
1/8/2018-31/7/2019
Baten
Inkomsten
lidmaatschap
en stoelenverkoop

1/8/2017-31/7/2018

25.807

24.650

12.230

12.700

Opbrengst offergelden

8.231

9.234

Algemene giften

7.308

3.530

Opbrengsten NIHS

36.205

111.480

Opbrengsten Maror

5.986
95.767

Lasten
Kiddoesjiem (netto)

161.594

6.094

6.886

Activiteiten (netto)
Afschrijvingskosten
Vitrinekast
Chazaniem (netto)
Rabbijnen

45.075

14.567

2.900
11.737
-

15.168
-

Salariskosten

23.167

17.945

Huisvesting en beheer
Administratieve kosten

20.817
11.550

17.337
11.405

Overige kosten

5.571

2.186

Beveiliging

2.243

RESULTAAT

200
129.154

85.694

-33.387

75.900

Balans
Balans

5779

Materiële vaste activa

18.855

Vorderingen

13.280

6.280

75.279

117.929

Bank

107.414

5779

5778

Eigen vermogen

124.209

89.479

5778

122.866

Crediteuren

9.776

423

Loonheffing

4.270

677

Reservering vakantiegeld
Nettolonen
Kruisposten

0
3.892
-3

240
0
3

107.414

124.209
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Begroting 5780
Opbrengsten
Inkomsten lidmaatschap
Stoelverkopen/opbrengst
Lidmaatschap
Algemene giften/offergelden
Opbrengsten activiteiten
Inkomsten van Maror
Sponsoring kidoesjim -giften
Opbrengst NIHS

12.500
25.000
8.250
PM
PM
5.500
36.000
87.250

Kosten
Chazaniem
Inval layenen
Conciërge
Kosten kiddoesj
Kosten activiteiten
Schoonmaak
Onderhoud/beheer
Marketing
Website en CRM systeem
Bank en administratiekosten
Afschrijvingskosten vitrines
Kosten secretariaat (incl BTW)

32.000
750
7.500
12.500
10.000
9.000
2.000
1.000
500
2.000
4.351
12.000
93.601

Resultaat
Yahrzeit bord inkomsten
Resultaat 5780

-6.351
2.000
-4.351

12

