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1. Verslag van het bestuur  

Samenstelling bestuur 

In het verslagjaar 5780 bestond het bestuur uit Chanoch Weinstein, Uri van Gelder, Paula Blocq, 

Judy Hertzberger en David Beesemer. Chanoch Weinstein en Uri van Gelder hebben samen de 

voorzittersrol vervuld en David Beesemer die van Penningmeester. 

Corona 

Vanaf maart 2020 hebben we allen te maken met de Corona maatregelen die van overheidswege 

zijn opgelegd. Ook de RAS stond vanaf dat moment voor nieuwe en ongekende uitdagingen. In 

overleg met de NIHS hebben we maatregelen getroffen om sjoeldiensten zoveel als mogelijk door 

te laten gaan. Dankzij medewerking van alle leden en bezoekers van de RAS hebben we de 

Corona buiten onze sjoel weten te houden. Waakzaamheid blijft echter geboden! Een aantal 

activiteiten heeft helaas niet kunnen plaatsvinden. Tijdens de Jamiem Nora’iem konden een 

beperkter aantal bezoekers aanwezig zijn bij de diensten, echter werden de diensten juist onder 

deze omstandigheden als heel bijzonder ervaren.                                                                                            

Leden van de RAS 

De RAS heeft 259 koepelleden (via de NIHS) waarvan er 94 actief de RAS-sjoel steunen door 

middel van een extra jaarlijkse (vrijwillige) contributie en/of een vergoeding voor de reservering 

van een vaste zitplaats.  

De RAS beschikt over een CRM systeem voor de communicatie met haar leden.   
Leden ontvangen op hun verjaardag een handgeschreven verjaardagskaart per post en we 
merken dat dit zeer gewaardeerd wordt. 
Bij een Choepa en Bar/Bat Mitswa wordt er namens het RAS bestuur een cadeau aangeboden.  
 
De RAS heeft de volgende Bar/Bat Mitswot mogen hosten: 
Levi Goudsmit - 17 augustus 2019 
Daniel Jakobs - 7 december 2019 
Jasmine de Bruin - 28 maart 2020 

Meer RAS bezoekers 

Een van de aandachtspunten van het bestuur is en blijft het om meer sjoelbezoekers aan te 

trekken. Door alle Corona maatregelen was het niet goed mogelijk om hier resultaat te boeken.  

We zijn blij en dankbaar dat ondanks deze maatregelen de betrokkenheid van de leden zo groot 

was dat er altijd Minjan was. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Theo Erwteman voor 

zijn inzet als inspirator van de vrijdagavond diensten .  

Het organiseren van het Minjan blijft een uitdaging en we roepen alle leden dan ook op om 

hieraan bij te dragen opdat de continuïteit van de sjoel diensten kan worden gewaarborgd.  

Voor de Bar/Bat Mitswa en Choepa vieringen is een draaiboek van toepassing. Beike Cohen en/of 

Paula Blocq verzorgen een intake gesprek met de betrokkenen waarin allerlei zaken worden 

(voor)besproken. 

Er is de afgelopen jaren redelijk wat interesse getoond in (de architectuur van) ons sjoel gebouw. 

Dit uit zich in de aantallen rondleidingen die worden aangevraagd. Ook vonden er van tijd tot tijd  

lezingen plaats in onze sjoel die goed werden bezocht. Door de Corona zijn deze activiteiten 

tijdelijk stil komen te liggen. 
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De conciërge, Peter van Dijk, functioneert naar volle tevredenheid en we zijn hem dankbaar voor 

zijn inzet.  

Activiteiten  
Op 17 november jl. heeft er een zoom overleg met vaste sjoelbezoekers plaats gevonden en op 
initiatief van Vivian Colland werd er een Brainstorm sessie over de toekomst RAS georganiseerd 
die door verschillende leden werd bezocht en waarbij veel goede ideeën zijn besproken. 
 
Door de Corona maatregelen werd het uitvoeren van e.e.a. uitgesteld, maar het bestuur hoopt in 

de toekomst deze initiatieven te kunnen oppakken.  

Door de Corona hebben andere (reguliere) activiteiten geen plaats kunnen vinden. 

Organisatie sjoeldiensten 

Het huidige team van Gabaiem bestaat uit Mikhael Gorin en Benny Shachor.  We zijn onze 

Gabaiem dankbaar voor hun inzet.   

Benzi Loonstein is verantwoordelijk voor de organisatie van de sjoeldiensten, laint regelmatig en 

houdt zeer gewaardeerde drasjot. We hopen deze gewaardeerde samenwerking nog lang te 

kunnen continueren.  

Het sjoelgebouw 

De NIHS is als eigenaar van het sjoel gebouw bezig om een grote renovatie voor te bereiden. Zij 

heeft hiertoe een architect/bouwbegeleider ingehuurd in de persoon van Berend van der Lans. 

Hij heeft in samenspraak met de RAS als gebruiker van het sjoel gebouw een renovatieplan 

opgesteld. Voor de bouwvergunning plichtige onderdelen van dit plan is inmiddels een 

omgevingsvergunning afgegeven. Ook zijn diverse onderhoudspartijen gevraagd om offertes op 

te stellen voor de werkzaamheden. De verwachting is dat in februari 2021 zal worden gestart met 

de werkzaamheden. Het is niet uit te sluiten dat er gedurende de werkzaamheden enige hinder 

zal zijn. 

De NIHS heeft voor de renovatie o.a. een subsidie ontvangen uit de door de Gemeente 

Amsterdam verdeelde erfpachtgelden.  
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2. Verslag 5780 en toelichting op de begroting 

van de penningmeester 

De omzet is gedaald ten opzichte van 5779 omdat in voorgaande jaren een inhaalslag is gemaakt 
in de facturering van het lidmaatschap over voorgaande jaren.  
 
Door de Corona Crisis zijn de kosten laag gebleven temeer we geen activiteiten hebben kunnen 
organiseren. 
 
Daardoor is het resultaat 5780 uitgekomen op 7649 euro.  
 
Benzi Loonstein is niet langer in dienst van de RAS, maar hij ontvangt een vaste fee per maand. 
Dat houdt in dat er in dit jaarverslag geen salariskosten en loonheffingen meer terug te vinden 
zijn. Deze kosten zijn ondergebracht bij ‘Chazaniem’. Het contract met Sacha van Ravenswade is 
met een jaar verlengd.  
 
Voor 5781 wordt getracht de debiteurenstand om laag te brengen door de leden te vragen de 
extra vaste jaarlijkse bijdrage aan de RAS te voldoen. Deze bijdrage komt ten goede aan de 
invulling van het Joodse leven in de Raw Aron Schuster Synagoge, hoofdzakelijk om de wekelijkse 
diensten te verzorgen, maar ook om activiteiten te kunnen organiseren, het gebouw schoon te 
houden en de kidoesjiem te organiseren. Het ondersteunt tevens de instandhouding van een van 
de mooiste synagogen van Amsterdam. De Obrechtsjoel-gemeente vervult al meer dan negentig 
jaar een belangrijke rol in Amsterdam Zuid.  
 
 
 
 

 
 

 
  .   
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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 Contributie 
per jaar 

A Geen lid RAS NVT 

B Beperkte middelen symbolisch 

C Enkel lid / 1 ouder gezin volwassene kinderen <18 €200 

D Gezin (2 volwassenen en kinderen <18) €300 

E Jong volwassenen tussen ouder dan 18 en <27 €0 

F Vanaf 4 stoelen en geen lid speciale regeling €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 Per stoel  
per jaar 

A Geen lid RAS €150 

B Beperkte middelen € 50 

C Enkel lid / 1 ouder gezin volwassene kinderen <18 € 50 

D Gezin (2 volwassenen en kinderen <18) € 50 

E Jong volwassenen tussen ouder dan 18 en <27 € 50 

F Vanaf 4 stoelen en geen lid speciale regeling 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-Bar-
Bat Mitswa Betalend lid of 

Niet lid van de 
RAS 

Niet lid van de 
RAS  

 

sponsor gedurende vijf 
jaar 

Wel lid van de 
NIHS 

Niet lid van de 
NIHS  

     
Gebouw 0,00 500,00 1000,00  
Beveiligingskosten 100,00 100,00 100,00 ** 

Conciërge 125,00 125,00 125,00  
Schoonmaakkosten 75,00 75,00 75,00  
kidoesj en chazaniem op aanvraag op aanvraag op aanvraag *** 

 300,00 800,00 1300,00  
** gastenlijst moet twee weken van 
te voren worden aangeleverd     
*** moet separaat worden 
aangevraagd     
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3. Jaarrekening 5780 

 Begroting 5781 1/8/2019-31/7/2020 1/8/2018-31/7/2019     
             
Baten             
lidmaatschap 19.000 18.018   25.807      
stoelenverkoop 12.350 12.300   12.230      
Opbrengst offergelden    7.500 9.814   8.231      
Algemene giften   5.000 5.773   7.308      
Opbrengsten NIHS 35.000 35.286   36.205      
Opbrengsten Maror  1.207    5.986      
 78,850  79.984  95.767    
Lasten             
Kiddoesjiem (netto)   5.000 6.776   6.094      
Activiteiten (netto)   2.500 4.085   45.075     
Afschrijvingskosten 
Vitrinekast 
Chazaniem (netto) 

 
  4.351 
25.000 

 
4.351 

25.202 
  

 
2.900 

11.737 

 
  

    

Rabbijnen   -    -      
Salariskosten  -   23.167       
Huisvesting en beheer 25.000 20.877   20.817      
Administratieve kosten 10.000 8.606   11.550      
Overige kosten   5.000 2.078   5.571       
Beveiliging   1.500 540   2.243      
 78.351  72.515  129.154    
            
RESULTAAT 449  7.469  -33.387    

         

         

4. Balans 

Balans 

 
5780 5779   

 
5780 5779 

   

 
 
Materiële vaste activa 
 
Vorderingen 

 
 

14.504 
 

11.566 

 
 

18.855 
 

13.280 

Eigen vermogen 96.948 89.479  

Bank 
 

70.878 
 

75.279 
Crediteuren 

 
0 9.776 

   Loonheffing  0 4.270 

   Nettolonen 
Kruisposten  

0 
0 

3.892 
-3 

 96.948 107.414  
 96.948 107.414 

 


