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Het bestuur
Het bestuur bestond 2014 uit Daniel Brecher (voorzitter; coördinatie bestuur, huisvesting,
externe relaties), Barbara Swarthout (secretariaat; relatie met leden en vrienden, giurproject, Maror-aanvragen), Steven Kushner (lid; rabbinaat, rituelen commissie) en Alexandra
Dawe (lid; externe communicatie, onderwijs). Harald van Perlstein werd in mei door de
ledenvergadering als penningmeester gekozen en nam ook de ledenadministratie op zich. De
doorzettende groei van BHC en onze toenemende activiteiten – een derde dienst per
maand, de jahadoet-lessen, workshops en openbare evenementen – vergden niet alleen
meer werk maar ook een efficiënter manier van werken. Dankzij het uitstekende klimaat
binnen de bestuursgroep en de goede verstandhouding kon het bestuur een aantal nieuwe
en belangrijke initiatieven ontwikkelen. Aan het eind van het haar zag het bestuur zich met
twee nieuwe opgaven geconfronteerd – het zoeken van een nieuwe rabbijn en van
alternatieve huisvesting i.v.m. de aangekondigde verbouwing van de Uil. Eveneens kwam de
toekomstige relatie met de Stichting Uilenburger Synagoge en het oprichten van een fonds
voor het toekomstige gebruik van de sjoel op tafel.

ALV's
In 2014 is tweemaal een ALV gehouden. Op 25 mei werden onder ander de jaarcijfers en de
begroting besproken (en goedgekeurd) en Harald van Perlstein met algemene stemmen als
pennigmeester gekozen. Na afloop konden de aanwezigen (en anderen) genieten van een
theateroptreden van een van onze leden, Anouk Dorfman, en haar band. Op 14 december
was er eveneens een ALV, waar onder meer het vertrek van rabbijn Nathans werd
aangekondigd en de werkgroep Patrilineaire Afstamming in het leven werd geroepen.

Leden en vrienden
Beit Ha'Chidush is een groeiende gemeente. Het leden- en vriendental groeit, alsook het
lezersbestand van de nieuwsbrief Chidushim. De Facebookpagina van BHC is de afgelopen
jaren ook een belangrijke ontmoetingsplek gebleken, met actieve interactie.
Zowel het leden- als het vriendental is gedurende 2014 met zo'n 20% toegenomen. De
gehele BHC-gemeenschap (leden, vrienden, Ledor-Wadorkinderen en hun ouders) bestond
uit ca. 130 personen.
Een deel van de ledenaanwas was eerst vriend maar nog niet gerechtigd tot lidmaatschap.
Door het completeren van een giur bijvoorbeeld, is de overgang van vriend naar lid mogelijk.
De nieuwe leden zijn mensen van allerlei leeftijden; gezinnen en alleenstaanden, gerim en zij
die allang Joods waren zijn alle vertegenwoordigd in deze groep. Opvallend is ook dat een
aantal ex-leden dat heeft opgezegd in de afgelopen paar jaar, bij gelegenheid terugkomt om
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een dienst of een viering bij te wonen. De band met BHC wordt door hen als blijvend warm
en open ervaren.

Rabbijn
Gedurende geheel 2014 heeft Hannah Nathans de functie van rabbijn uitgevoerd. Op 12
januari 2014 rondde zij haar rabbijnenstudie bij Aleph Alliance for Jewish Renewal succesvol
af en ontving zij haar smichah. Op 16 februari organiseerden wij om dit heugelijke feit te
vieren een minchadienst gevolgd door een extra feestelijke 'high tea' oneg.
De activiteiten van rabbijn Hannah Nathans waren het leiden van diensten en feesten,
pastoraal werk, het leiden van het giurproject, affirmatie, les geven aan ouders, geven van
shiurim, lidmaatschapscommissie, volwassen BM, stuurgroep, werkgroep patri/matrilineaire
afstamming, bijdragen aan de PR van BHC door Chidushim en mediaoptredens, leiden van de
tish en herdenkingsbijeenkomsten.

Tsedaka-fonds
Het cadeau voor rabbijn Hannah Nathans' smicha was een BHC tzedaka fonds met inhoud –
iets wat bij BHC nog node gemist werd om alle leden en vrienden volledig aan het
gemeenteleven te kunnen laten deelnemen. Leden, vrienden en bezoekers kunnen continu
aan dit fonds bijdragen. Het fonds is bedoeld om mensen in financiële nood te ondersteunen
bij (niet al te grote) ad hoc problemen; BHC-leden, kandidaatleden en vrienden hebben
daarbij prioriteit. In voorkomende gevallen kunnen ook ‘de mensen van de stad’ gesteund
worden. Het fonds hoefde in 2014 niet te worden aangesproken.

Diensten en vieringen
Naast de reguliere maandelijkse Kabbalat Shabbat- en Shacharitdiensten en Hoge
Feestdagen hielden we bijeenkomsten/ diensten voor belangrijke momenten in de joodse
kalender.
15 januari vierden we Tu b'shvat met een kabbalistische seder
16 maart verkleedden we ons voor Poerim. Er was een shioer, er werd megilla
gelezen, poerimspiel opgevoerd door de kinderen en allerhande lawaai gemaakt.
15 april vond de gemeenteseder plaats voor Pesach.
3 juni hadden we een lern-avond in het kader van Shavuot.
1 augustus was onze Pink Shabbatviering, wederom op warme wijze geleid door de
Franse 'flying rabbi' René Pfertzel, met een shiur en een roze-bubbels-oneg.
4 augustus stonden we stil bij T'sha be'Av door lezing van de megilla Echa en een
dienst-lernsessie.
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17 augustus werd een herdenkingsdienst gehouden voor Reb Zalman Shachter
Shalomi z"l.
24-25 september was Rosh HaShanah, en 3-4 oktober Yom Kippur. De Hoge
Feestdagen warden goed bezocht en door rabbijn en leden van BHC samen met de
gast-chazzan Fred Bogin georganiseerd, geleid en gechazzend. Er werden tevoren
twee workshops gehouden over inhoud, liturgie en melodieën van de HFD.
11 oktober werd Soekot gevierd tijdens de shacharit-dienst en deels in onze soekah.
15 oktober vierden we Simchat Torah met kallah Emma Rabbie en chatan Bob
Newmark.
12 december vierden wij Shabbat met de Amerikaanse rabbijn Hanan Schlesinger ,
die op 14 december ook een openbare lezing gaf.
20 december werd Chanoeka gevierd met vele chanoekiot, soefganiot en een shiur.

De kabbalat-shabbat en shacharitdiensten zijn goed bezocht. Sinds 2013 is er een
aanzienlijke toeloop van bezoekers aan deze diensten en in het najaar van 2014 is
geëxperimenteerd met een additionele kabbalatdienst per maand, zodat dat aantal op twee
komt. Dit werd goed ontvangen (en is in 2015 als standaardprogrammering ingevoerd).
Op 19 april vond tijdens de shacharitdient de affirmatieceremonie van Harald van Perlstein
plaats, waarmee zijn Joodse status bevestigd werd. Op 23 augustus stond de dienst in het
teken van de volwassene-bat mitsva van Amy Miller. Op 20 september was er tijdens de
shacharitdienst speciale aandacht voor een viertal gerim die eerder die maand met goed
gevolg voor het beit din waren verschenen en in het mikve waren gegaan. Op 20 december
vond de Bat Mitsva van Jody Vulker plaats, de enige kinder-bar/bat mitsva in 2014.
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De diensten werden voor een belangrijk deel door onze rabbijn Hannah geleid; de andere
werden verzorgd door Marcella Levie en Madelon Wilms, alsook door Flying Rabbis (zie lijst
hieronder).
Het chazzanut viel grotendeels in handen van Anna de Voogt. Jelle Zijlstra werd in de loop
van 2014 meer en actiever betrokken als shaliach tsiboer op de vrijdagavonddiensten en
vieringen, heeft daarin duidelijke groei doorgemaakt. Myriam Lipovsky heeft een aantal
bijdragen geleverd, alsook de Flying Chazanim (zie lijst hieronder). Yael Peles is in de loop
van 2014 begonnen de Torahdiensten te zingen en is bezig de zang voor de volledige
schacharit van shabbat te leren.
De verdeling van taken bij het leiden van diensten en het verzorgen van de chazanut onder
rabbijn, leden en flying rabbanim/chazanim is overeenkomstig de wens van de kehila zoals is
gebleken uit een ledenenquête uit 2012 en deze lijn wordt met overtuiging voortgezet.

Sinds eind 2013 worden Flying Rabbanim/Chazanim actiever gezocht en 'geworven' in het
kader van een gedeeltelijke financiering door Stichting Collectieve Maror-Gelden Nederland.
Datum dienst
22 februari
4 april
2 mei (+ workshop)
1 augustus (+ shiur)
24-26 september (RHS)
4 oktober (YK)
12 december (tish en shiur)

Flying Rabbi

Flying Chazan(it)
Jalda Rebling
Aviva Nijburg
Cindy Freedman

Albert Ringer
René Pfertzel

Fred Bogin
Hanan Schlesinger
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Financiën
De jaarrekening 2014 laat een verdere consolidering van de financiële situatie van onze
Joodse gemeenschap zien. Het verenigingskapitaal is met ruim 20.000 euro toegenomen.
Dit positieve resultaat is mogelijk gemaakt door een nauwlettend toezicht op uitgaven en
inkomsten. Zo zijn er met een groot aantal leden contributieafspraken gemaakt en vindt er
vanaf medio 2014 een monitoring van de contributiebetalingen en –afspraken plaats.
Verder hebben een belangrijke rol gespeeld het gestegen aantal leden en vrienden alsmede
het werven van nieuwe fondsen en sponsoren, waaronder de Stichting Maatschappij tot Nut
der Israëlieten in Nederland en de familie Dawe. Met behulp van de laatstgenoemden
konden wij het tekort op het kinderonderwijs opvangen dat door het uitvallen van een
Maror-subsidie in het schooljaar 2014/15 is ontstaan. Deze lijn is in 2015 voortgezet door
het werven van twee nieuwe sponsoren waaronder Stichting Levi Lassen te Den Haag. Door
de grootvader van een Bat Mitsva is in december 2014 een donatie gedaan voor een in 2015
te realiseren project in het kader van het jeugdonderwijs.

Commissies
In 2014 waren commissies actief die elk op hun eigen wijze bijdroegen aan ons bestaan,
onze activiteiten, onze inhoudelijke ontwikkeling en dienstverlening aan onze leden. In
Bijlage 1 is een lijst opgenomen met de BHC-commissies en een korte samenvatting van hun
activiteiten in 2014.

Giuropleiding
Eind september 2014 is een nieuwe gioergroep van 7 deelnemers begonnen met de
tweejarige cursus die BHC heeft ontwikkeld. Deze lichting volgt de lessen tezamen met de
tweede-jaarsgroep die in september 2013 is begonnen. Van deze groep vielen enkele
deelnemers af door persoonlijke omstandigheden of omdat zij de opleiding niet die prioriteit
konden geven die deze behoeft.
De BHC-giuropleiding duurt twee jaar en bestaat uit drie intensieve lessen per maand die
veel eigen voorbereiding vergen. De lessen worden gegeven door rabbijn Hannah en
Marcella Levie. Rabbijn Hannah nam in september de studentbegeleiding naar het Beit Din
over van rabbijn Elisa Klapheck. De deelnemers schrijven iedere week in samenspraak met
hun chevruta-partner een kort commentaar op de parasha van de week. Er werd in 2014
enkele malen shabbat gevierd, alsook een seuda shlishit met havdala en melave malka. De
cursisten namen ook deel aan onze diensten en feesten, aan de tish, en aan het
gemeenteleven in het algemeen. Het weekend in november vond plaats in Berlijn, waar de
groep twee sjoels bezocht. Chazzan Jalda Rebling verzorgde een tour door Joods Berlijn en
een workshop, en ook rabbijn Hannah gaf een shiur.
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Lernen en shiurim voor volwassenen
Het palet aan mogelijkheden voor volwassenen om te leren is in 2014 aanzienlijk uitgebreid
door komst van de Tish en de Torahstudie. De volgende lessen/cursussen werden gegeven:
Giur-lessen
Door de shiurim van de giurkandidaten ook voor leden en geïnteresseerden open te
stellen, krijgen zij een groter bereik en wordt de binding van deze cursisten met BHC
sterker. Dit principe, dat we in 2013 initieerden onder de naam Yahadoet, hebben we
heel 2014 voortgezet.
Vieringen
Bij speciale gelegenheden werden ook shiurim gegeven, zoals bij Chanoeka, Poerim
(door Coen van Tijn) en bij de Hoge Feestdagen (2 workshops bij elk Rosh Hashanah en
Yom Kippur over liturgie en zang door rabbijn Hannah Nathans en chazanit Anna de
Voogt).
Ouderlessen
Ook werden de ouderlessen voortgezet voor ouders/verzorgers die hun kind naar de
lessen LedorWador brengen. Zij volgen parallel aan de kinderlessen onderwijs over
dezelfde onderwerpen, waarbij het uitgangspunt is dat zij op die manier de kinderen
thuis goed kunnen begeleiden. Lessen Hebreeuws zijn eveneens onderdeel van dit
curriculum.
Siddoer-cursus
In vier lessen is aandacht besteed aan de inhoud en de structuur van diensten en
siddoer voor 'iedereen die zich afvraagt wat de betekenis is van wat we in een dienst
doen'.
Torahstudie
Een keer in de maand vond Torahstudie plaats, geleid door José de Kwaadsteniet,
Gideon Benavraham en rabbijn Hannah. Iedere keer wordt de parashah van de bewuste
week diepgaand behandeld. Invalshoeken zijn midrash, architectuur en compositie van
de Tanach, en chassidut.
Tish
Iedere maand wordt op vrijdag een gezellige shabbat gevierd bij een van de leden of
vrienden thuis. Kiddush, eten en drinken, lernen met de rabbijn zijn vaste onderdelen,
maar ook sjmoezen, zingen en bensjen. Telkens staat een ander onderwerp centraal om
over te leren en gedachten over uit te wisselen.
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LedorWador en Bar-Mitsva traject
LedorWador is de naam van de joodse les voor de kinderen. Voor dit onderwerp en het Bar
Mitsva traject zij verwezen naar bijlage 2. Sinds 2014 is het mogelijk als volwassene een Bar
of Bat Mitsvatraject te volgen; één lid heeft dit - met goed gevolg - gedaan. In 2014
ontvingen wij voor het onderwijs aan kinderen steun van Maror (tot zomer 2014) en, in de
tweede helft van het jaar, van de Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland
en de familie Dawe.

De Jongerengroep
In november 2013 is gestart met een nieuw project: de BHC-Jongerengroep (ofwel BHC-J)
voor de jongeren die tussen bar/bat mitsva -leeftijd en volwassenheid zitten. Deze groep is
na de bar/bat mitsva vaak niet meer zichtbaar in sjoel. In de loop van 2014 is een aantal
activiteiten georganiseerd voor deze jongeren met als invalshoek dat het niet te religieus
moet zijn, maar vooral gezellig. Doel is het groepsgevoel zèlf. Hierover staat meer in Bijlage
3.

BHC-J ging in juni 2014 naar de musical Anne en had na afloop een gesprek met de
hoofdrolspeelster (derde van rechts)
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Maror-aanvragen
Begin 2013-14 zijn door het bestuur wederom aanvragen gedaan voor subsidiëring door
Stichting Collectieve Maror-Gelden Nederland ("Maror"). Sommige projecten waren in 2013
gedaan en liepen nog. Het gaat om de volgende goedgekeurde projecten in de tabel
hieronder.
Project
Continuïteit bewaren en
groei bestendigen

BHC-Jongerengroep

LedorWador en
BarMitsva-lessen

Flying
Rabanim/Chazanim

Website

Inhoud
budget om een
rabbijn te kunnen
bekostigen (Dit is een
jaarlijks terugkerende
aanvaag.)
budget om
activiteiten te kunnen
opzetten voor de
jongeren van postBM-leeftijd met als
doel een verbintenis
met elkaar en met
BHC
budget om het BHC
onderwijs betaalbaar
voor ouders te
houden. De steun van
Maror eindigde na het
schooljaar 2013/14
budget om actief
flying rabbi's en
voorzangers te
kunnen uitnodigen
om als gast diensten
en/of chazanut te
leiden en een kleine
vergoeding te bieden.
Voorheen konden we
daar niet meer voor
bieden dan een gratis
sidur; graag willen we
reiskosten kunnen
vergoeden.
budget om de BHC
website van grond af
te vernieuwen.
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Looptijd
nov 2014-nov
2016

Activiteiten in 2014
conform beschrijving
project

nov 2013 - nov
2015

Zie bijlage 3

sept 2013 – aug
2014

conform beschrijving
project

nov 2013 - nov
2015

conform beschrijving
project

juni-aug 2014

Zie website

Beveiliging
In de zomer en het najaar van 2014 vonden in Europa enkele aanslagen plaats op Joodse
doelen. BHC/de Uilenburgersjoel werd tot dat moment niet beveiligd. Er is daarom vanaf
augustus begonnen met beveiliging van het sjoelgebouw en de kehilla met eigen middelen,
na een training door Bij Leven En Welzijn. Vanaf dat moment waren hek, poort en deuren
van de Uil niet meer geopend bij diensten, vieringen en lessen, en zorgden leden bij
toerbeurt gezamenlijk voor de veiligheid. Deze Toranut Bitachon - vakkundig gecoördineerd
door Yoram en Henriëtte Arnon - heeft goed gefunctioneerd. Met ingang van september
kwam er bewaking door de politie bij.

Website
In september ging de vernieuwde website van BHC live. Gedurende enkele maanden is met
een vormgeefster gewerkt aan een volledig nieuwe 'look and feel' en vele
doorklikmogelijkheden. De website heeft een prettige en professionele uitstraling en wordt
actief up to date gehouden.

PR-team
Samen met Alexandra Dawe (bestuur, google ranking) werkten Mickey Hahn (Chidushim),
Bob Newmark (Facebook) en Stef Visjager (website) dag en nacht om Beit ha'Chidush
naamsbekendheid te geven. Door hun energie, kennis en kunde zijn onze activiteiten nu bij
een breed publiek bekend.
-0-0-0-0-
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BIJLAGE 1
Commissies
In 2014 waren commissies actief die elk op hun eigen wijze bijdroegen aan ons bestaan,
onze activiteiten, onze inhoudelijke ontwikkeling en dienstverlening aan onze leden. Hier
volgt een korte samenvatting van hun activiteiten in 2014.
Rituelen- en Organisatorische Commissie
Leden: Hannah Nathans, Anna de Voogt, Anneloes ter Horst, Myriam Lipovsky, Madelon
Wilms, Marcella Levie, Esther van de Vosse, Stef Visjager, Fred Sprenger, Coen van Tijn,
Jacqueline Brecher, Jelle Zijlstra, Steven Kushner
In juni 2014 werden de Rituelencommissie, de Organisatorische commissie en de
Inhoudelijke commissie, die voorheen afzonderlijk van elkaar bestonden, bijeengevoegd tot
één commissie, de Rituelen- en Organisatorische Commissie. Hiervoor is gekozen, omdat er
belangrijke onderwerpen werden besproken in de oorspronkelijke commissies, die voor alle
drie relevant zijn.
De Rituelen- en Organisatorische Commissie is verantwoordelijk voor alle taken die de
oorspronkelijke commissies hadden, zoals de organisatie, bemensing en inhoud van de
diensten en vieringen. De samenstelling van de commissie is de rabbijn, dienstleiders,
shliche tzibbur, gabbaim, feestcommissie en een vertegenwoordiging van shamashim en
bestuur. De commissie komt twee maal per jaar bijeen en bepaalt de grote lijnen van de
diensten en ceremonies gedurende het joodse jaar.
Feestcommissie
Leden: Fred Sprenger, Jacqueline Brecher
De feestcommissie heeft ook in 2014 goed gefunctioneerd; met veel plezier is samengewerkt
door de commissieleden. De commissie werd regelmatig bijgestaan door leden van het
shamash-team en vlak voor, tijdens en na de bijeenkomsten was er indien nodig spontane
hulp van de aanwezigen.
Inmiddels ligt voor de meeste feesten de gang van zaken vast. Hulp daarbij bieden de
draaiboeken die voor de meeste feesten nu vast liggen.
Een van de hoogtepunten was ook dit jaar weer de Pink Shabbatviering die nog steeds
deelnemers uit allerlei windstreken aantrekt. Het toenemend aantal leden met gezinnen met
jonge kinderen draagt er toe bij dat met name het Poerimfeest een levendig karakter krijgt.
Ook Chanoeka vormt in dit opzicht een gezellig hoogtepunt. Ook de Pesach seider was in dit
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verslagjaar een groot succes. En natuurlijk vergeten we daarbij de heerlijke matseballensoep
niet, bereid door Chris.
Voor kleinere bijeenkomsten (Tu b'shvat bijvoorbeeld) werd de intieme achterzaal van het
Pintohuis ingezet.
Lidmaatschapscommissie
Leden: Esti Cohen, Marcella Levie, Bob Newmark, Hannah Nathans, Emma Rabbie. Barbara
Swarthout is in juni 2014 toegetreden.
Deze commissie voert gesprekken met mensen die lid of vriend willen worden van BHC en
voorziet hen van de benodigde informatie. We verwelkomden 12 nieuwe leden en 13
nieuwe vrienden.
Kascommissie
Leden: Fred Sprenger, Anna de Voogt
De commissie heeft in het voorjaar 2014 de jaarcijfers over 2013 intensief bestudeerd en
enkele adviezen aan het bestuur uitgebracht. De belangrijkste adviezen waren om de
verslaglegging van Maror projecten inzichtelijker te maken, door voortaan elk project
afzonderlijk met naam en nummer te vermelden; en om een abonnement aan te schaffen op
een automatisch boekhoudsysteem, waarmee tussentijds inzicht in inkomsten en uitgaven
mogelijk wordt. Daarnaast was de kascommissie verheugd te constateren dat het verlies van
2011/2012 is gekeerd, door een betere controle op uitgaven en inkomsten, en dat de
'bestuurskosten' wederom aanzienlijk omlaag zijn gebracht.
Zorgcommissie
Leden: Emma Rabbie
Ook in 2014 hebben wij weer goed op elkaars wel en wee gelet.
De gemeente groeit en de aandacht ook. Er worden vele kaarten, briefjes, mailtjes en ook
bloemen verstuurd. Er zijn ieder jaar weer vreugdevolle gebeurtenissen. En iemand die ziek
is, een dierbare heeft verloren of in de put zit, heeft aandacht en ondersteuning nodig. Dat
draagt bij aan het herstel. Bijzonder dit jaar was dat een aantal personen de giur-opleiding
afrondde met een bezoek aan het mikve; iets wat ook altijd een felicitatie waard is.
Het blijft belangrijk dat van elkaar te weten wat er speelt. De rabbijn en zorgcommissie
vervullen hierin een centrale rol, en sinds 2014 worden in de nieuwsbrief Chidushim in de
rubriek Simches en Tsores mededelingen geplaatst (in overleg met de betrokkene) om een
gebeurtenis met de lezersgroep te delen.
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Commissie patri- en matrilineaire afstamming
Leden: Harald van Perlstein, Emma Rabbie, rabbijn Hannah, Todd Swarthout.
Naar aanleiding van klachten van leden over de ongelijke behandeling van patri- en
matrilineaire afstamming bereidt deze commissie een discussie voor met de leden over dit
onderwerp. Er zijn verschillende informatieve stukken opgesteld. De eerste bespreking zal
plaatsvinden in februari 2015.

-0-0-0-0-
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BIJLAGE 2
LedorWador 2014
Algemeen
De kinderlessen van BHC noemen wij LedorWador (van generatie op generatie).
Van januari tot juni waren er 16-18 kinderen op les, vanaf september 22 kinderen. Alle
kinderen waren in de leeftijd van 4 - 10 jaar. In December was er de Bat Mitsva van Jody Lea
Vulker.
De kinderen van 6 -12 jaar krijgen les van Marcella, met assistente Karni. Zij richt haar
curriculum in volgens het joodse jaar. De leerlingen volgen Jahadoet en Hebreeuws, en
omdat ze kalendergericht leren, leren ze steeds meer over de feesten die thuis en in sjoel
gevierd worden, en kunnen ze daar aan bijdragen met bijvoorbeeld liedjes, voordrachten en
knutselwerk. Ieder jaar wordt het Jahadoet curriculum bepaald door een thema. Dit jaar was
het “ Tora”. Invalkracht in Kita Bet was Babette Berman .
De kleutergroep werd geleid door Yael Peles en assistente Bluma Brecher. Er was dit jaar een
record aantal kinderen (13) in deze groep. De lessen lopen qua onderwerp parallel aan die
van de oudere kinderen. De kleintjes leren liedjes, maken thema-gerichte werkjes en juf Yael
introduceert regelmatig een letter uit het Alef Bet en een klein beetje woordenschat
Hebreeuws.

Juf Yael en de letter Bet

Foto: Barbara Swarthout

De lessen werden gegeven in de Uilenburgersjoel. Gedurende het jaar deden de kinderen
mee aan drie kindvriendelijke BHC diensten: Poerim (de kinderen beeldden het Poerimsjpiel
uit) , Chanoeka en de smichaviering van rabbijn Hannah Nathans. Bij de Pesach seder
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leverden de leerlingen een aantal leuke bijdragen, zoals het uitbeelden van de 10 plagen en
het zingen van Ma nishtana en Let my people go. De Jom Kipoer mincha dienst werd
grotendeels door de kinderen verzorgd. Ze beeldden het verhaal van Jonah uit en lazen een
aangepast Amida-gebed.
Bijzondere activiteiten
In november kregen we bezoek van een klas van de LJG. De kinderen van kita Bet verzorgden
een mooie rondleiding door de Uilenburgersjoel, waarbij iedereen veel nieuwe feiten leerde
over de geschiedenis van het gebouw. In mei vierden we voor het eerst in het bestaan van
LedorWador Lag B’omer in de tuin van Maarten en Karen de Jonge in Muiderberg, compleet
met vuur en picknick. Het schooljaar werd afgesloten met een workshop van de “Space and
Soundclub” die een spannend programma verzorgden over het thema Jeruzalem.

Bezoek van de LJG-kids aan LedorWador.

Foto T. Harmsen

Lesmaterialen
In Kita Bet gebruiken we: voor Jahadoet het boek 'Mijn Joodse jaar' en voor Hebreeuws 'Hoi,
ik lees Ivriet'. De oudere kinderen die de twee delen van 'Hoi, ik lees Ivriet' uit hebben,
gebruiken “Hoi, ik schrijf Ivriet” en 'Wegwijs in de siddoer'. Ook wordt zo nodig gebruik
gemaakt van losse bladen en materialen van het NIK, de LJG en internet. Kita Alef gebruikt
de boeken: “Mijn joodse feestdagen”, “Mijn eerste Tenach” en “Mijn Alef Bet.”
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De leerlingen:
4 – 6 jarigen: Emanuelle Arnon, Esther Arnowitz, Gracia Drenth, Tara Jay Davids, Nathaniel
Fauth, Leah Fauth, Judith Harmsen, Leah Kaptein, Finn Kaptein, Ezra Kushner, Ray Posner,
Ilan Swarthout, Giulia Zonnenberg.
6- 12 jarigen: Sara Arnowitz, Lourdes Drenth, Des de Jonge, Jacob Hahn, Sarai Bank,
Mattanya Vermey, Sophie Harmsen, Mai Boulogne, Zohara Wilderom, Ishai Zwaan.
In september gingen Esther Arnowitz, Nathaniel Fauth en Judith Harmsen over naar Kita Bet.
Mattanya Vermey verliet LW. Jacob Hahn kwam terug naar LW na 2 jaar afwezigheid.
Ray Posner, Leah en Fin Kaptein kwamen er in september bij.

-0-0-0-0-
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BIJLAGE 3
BHC-Jongerengroep
In november 2013 is gestart met een nieuw project: de BHC-Jongerengroep (ofwel BHC-J)
voor de jongeren die tussen bar/bat mitsva -leeftijd en volwassenheid zitten. Deze groep
heeft het vlak na de bar/bat mitsva vaak 'even gehad' met de diensten en vieringen, die
bovendien vaak lang duren, en de kinderactiviteiten zijn voor hen niet langer interessant.
In de loop van 2014 is een aantal activiteiten georganiseerd voor deze jongeren met als
invalshoek dat het niet religieus moet zijn, maar vooral gezellig. Doel is het groepsgvoel zèlf.
Ergens bijhoren. Andere Joodse jongeren kennen.
Met een klein budget, wat mazzel en veel inzet heeft organisator Mickey Hahn sterk
uiteenlopende bijeenkomsten georganiseerd, telkens zonder ouders (streng verboden!) en
onder leiding van een madrich, Jelle Zijlstra. Jelle is lid van BHC, een twintiger, werkt graag
met jongeren en heeft serious swag. Dus.
ACTIVITEITEN BHC-J IN 2014
januari
februari
maart
april
juni
augustus
november

Shakshuka Breakfast (nou ja, brunch)
Theatervoorstelling Op Mijn Hoop tijdens Limmoed
Fotografie-workshop o.l.v. professionele fotografen
Eigen BHC-J tafel bij de gemeenteseder
Theatervoorstelling Anne
Pizza & a Movie (= 12 pizza's en een beamer met Netflix)
Workshop Krav Maga, Israëlische zelfverdedingingssport

Telkens hadden de activiteiten 'een joods tintje' zonder uitgesproken joods te zijn.
De Jongerengroep staat open voor alle jongeren van ouders die lid of vriend zijn van BHC, of
ze nu wel of niet een bar/bat mitsva hebben gedaan, en bestond in 2014 uit: Pepijn Granade,
Guy Rigter, Shoshanah van de Vosse, Elise van Iterson, Brandon Cohen, Bram van Iterson,
Lily Hahn, Shanti Rigter, Bluma Brecher en Lisa Bank. Jelle moest door drukke
werkzaamheden zijn taken als madrich neerleggen per november 2014, en in zijn plaats
kwam Anne-Maria van Hilst.
De jongeren waren altijd vrij om te komen of niet (en vaak kwamen ze
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).

De eerste bijeenkomst: samen naar Shakshuka Breakfast.
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Vereniging Beit Ha’Chidush

1. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de vereniging bestond per 31 december 2014 uit de volgende personen:
D. Brecher
H. van Perlstein
B. ten Kate
A. Dawe
S. Kushner

voorzitter; waarnemend penningmeester
penningmeester
secretaris; onderwijs volwassenen, MAROR projecten
onderwijs kinderen; website, public relations
rituelen commissie, commissie herstel synagoge

De Vereniging Beit Ha’Chidush is ingeschreven in het handelsregister van de Amsterdamse
Kamer van Koophandel onder nummer 41217431.
2. Vaststelling jaarrekening
De Algemene Leden Vergadering van Beit Ha’Chidush heeft op 14-06-2015 in vergadering
bijeen, de jaarrekening 2014 vastgesteld en daarmee het bestuur gedechargeerd. De
jaarrekening 2015 wordt behandeld op de Algemene Ledenvergadering in 2016.
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Vereniging Beit Ha’Chidush
3. Grondslagen van de financiële verslaglegging
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.
Grondslagen voor de waardering
De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde tenzij in onderstaande
toelichting anders is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen.
Vorderingen
Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld,
staan deze ter vrije beschikking.
Systeem van resultaatbepaling
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar
zijn.
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Vereninging Beit Ha’Chidush
Balans per 31 december 2014
31-12-2014

31-12-2013

6.015
72.841
78.856

2.343
10.218
62.470
75.031

78.856

75.031

60.364

40.037

ACTIVA

vlottende activa
debiteuren
vorderingen en overlopende activa
liquide middelen

totaal activa

PASSIVA
eigen vermogen
verenigingskapitaal

Voorzieningen
voorziening projecten

-168

vreemd vermogen
doelreserves

5.492

kortlopende schulden en overlopende
passiva

18.492

29.670

totaal passiva

78.856

75.031
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Exploitatierekening 2014
werkelijk
2014

begroting
2014

werkelijk
2013

36.731
6.582
6.120
12.202
18.310
3.019
1.585

24.600
5.300
3.800
9.000
17.503
1.850
1.000

23.794
5.342
3.770
11.767
12.189
1.832
1.386

84.549

63.053

60.080

6.328
16.080
9.538
16.774
2.243
993
3.085
9.185

5.450
12.780
8.840
14.880
2.400
1.650
3.150
8.400

totaal kosten

64.226

57.550

42.450

resultaat

20.323

5.503

17.630

OPBRENGSTEN
Contributies en donaties
Feestdagen
Opbrengsten Ledor Vador
Opbrengsten Giur
Opbrengsten Maror
Bijzondere activteiten
Overige bedrijfsopbrengsten
totaal opbrengsten

KOSTEN
personeelskosten
Verenigingskosten
Diensten en activiteiten
Kosten scholing LW
Kosten rabbinaat
Kosten Flying Chazanin 20130089
Kosten Jongerengroep 20130090
Kosten nieuwe Website 20140018s
Kosten Giur

-452
5.616
11.163
6.106
11.211
584

8.222
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Toelichting balans per 31 december 2014
31-12-14

Debiteuren
debiteuren
dubieuze debiteuren

31-12-13

3.986
-1.643
2.343

Vorderingen en overlopende activa
nog te ontvangen Ledor Wador
Te ont Joodse vern 20080090
Voorraad Hagada
Te ontvangen subsdie 20130088
Te ontvangen subsdie 20130090
Te ontvangen subsdie 20130089
Te ontvangen subsdie 20130091
overige vorderingen

liquide middelen
kas
postbank 7361168
Postbank 5713784
ZKL Deposito 7361168
Zkl kwartaal sparen 7361168

200
6.094
1.747

1.747
2.232
525
870
318
323
6.015

525
870
459
323
10.218

1.001
30.490
5.705
25.293
10.352
72.841

546
23.726
2.959
25.000
10.239
62.470
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Toelichting balans per 31 december 2014
31-12-14

31-12-13

40.041
20.323
60.364

22.411
17.630
40.041

PASSIVA
eigen vermogen
verenigingskapitaal
stand per 1 januari
resultaat boekjaar

doelreserves
Giur Project

5.492
5.492

Giur Project
Ontvangsten Giur
Uitgaven Giur

#kortlopende schulden en overlopende passiva
crediteuren
Verplichtingen Maror projecten
Maror 20130089
Maror 20130090
netto loon
vooruitbetaalde contributie
gift naturalisatie Bob Newmark
andere nog te betalen kosten

10.984
-5.492
-5.492

10.515
1.094
1.812

5.071
18.492

340
24.299

-134
810
668
3.687
29.670
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Toelichting exploitatierekening 2014
Algemeen

werkelijk
2014

begroting
2014

werkelijk
2013

24.675
6.165
858
5.033
36.731

22.000
2.000
600

21.738
1.380
676

24.600

23.794

1.010
5.572
6.582

1.200
4.100
5.300

1.216
4.126
5.342

6.120
6.120

3.800
3.800

3.770
3.770

12.202
12.202

9.000
9.000

11.767
11.767

18.310

17.503

12.189

951
765
972
331

350
400
750
200
150
1.850

455
440
753
184
1.832

900

1.286

1.585

100
1.000

100
1.386

84.549

63.053

60.080

OPBRENGSTEN
Contributies en donaties
Contributies leden
Contributies vrienden
Donaties
Donaties geoormerkt

Feestdagen
Opbrengst Pesach
Opbr. Hoge Feestdagen

Opbrengsten Ledor Vador
Opbr. scholing jeugd ledor Vador

Opbrengsten Giur
Opbrengsten Giur

Opbrengsten Maror
Subsidies

Bijzondere activteiten
Opbrengsten verkoop Sidur
workshops en scholing volwassenen
Opbrengsten Hagada
Tsedaka
Opbrengst vieringen derd

3.019

Overige bedrijfsopbrengsten
Rentebaten
Overige opbrengsten
overige baten

totaal opbrengsten

405
1.180
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Toelichting exploitatierekening 2014
Algemeen

werkelijk
2014

begroting
2014

werkelijk
2013

KOSTEN
personeelskosten
Loon
Vakantiegeld
WAO Basis en dif.
Ontvangen ziekengeld
Loonkosten
Verenigingskosten
Kantoorartikelen/porti
Abonnementen/Contributies
Algemene/inrichtings kosten
Promotiekosten/Website
Representatiekosten
Secretariaatskosten
Vergaderkosten vereniging
Reis en vergaderkosten bestuur
Incasso kosten
Juridische kosten
Administratie-, en accountantskosten
Verzekeringen
Onvoorziene kosten
Bankkosten

Diensten en activiteiten
Vrijwilligers Toranoet
Kosten Sjabbat
Huur Sjabbat
Kosten Shacharit
Huur Shacharit
Kosten Pesach
Huur Pesach
Kosten Hoge Feestdagen
Huur Hoge Feestdagen
Kosten overige feestdagen
Huur overige feestdagen
Algemene kosten vieringen
Gay Pride/Pink Shabat
Kosten workshops, events
Huur workshops, events

2.218
177
367
-3.214
-452

12
400
869
195
194
835
30
383
2.438
417
100
455
6.328

4.068
918
6.845

330
210
893
400
138
620
693
320
645
16.080

200
300
100
150
100
250
250
150
400
2.500
350
500
200
5.450

2.600
240
2.520
240
2.400
350
210
200
820
600
800
200
250
1.000
350
12.780

200
18
128
102
568
261
157
222
2.500
1.271
189
5.616

2.555
132
3.173
2.750
200
210
700
592
310
178
363

11.163
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Toelichting exploitatierekening 2014
Algemeen

werkelijk
2014

begroting
2014

werkelijk
2013

9.538
16.774
2.243
993
3.085
9.185
41.818

8.840
14.880
2.400
1.650
3.150
8.400
39.320

6.106
11.211
584

8.222
26.123

totaal kosten

64.226

57.550

42.450

resultaat

20.323

5.503

17.630

Kosten Maror Projecten en Giur
Kosten Ledor Wador
Kosten Rabbinaat
Kosten Flying Chazanin en Rabanim
Kosten BHC Jongerengroep
Kosten nieuwe website
Kosten Giur
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Toelichting exploitatierekening 2014
Maror en Giur

werkelijk
2014

begroting
2014

werkelijk
2013

12.202
12.202

9.000
9.000

11.767
11.767

OPBRENGSTEN

Opbrengsten Giur
Opbrengsten Giur

Opbrengsten Maror
Subsidie Maror
Subsidie Maror
Subsidie Maror
Subsidie Maror
Subsidie Maror
Subsidie Maror
Subsidie Maror

20120184
20080090
20130088
20130089
20130090
20130091
20140018s

totaal opbrengsten

3.100
7.743
11.160
2.175
1.312
1.390
2.273
18.310

10.230
2.175
1.312
1.513
2.273
17.503

12.189

30.512

26.503

23.956

362
219
765

KOSTEN
personeelskosten
Loon
Vakantiegeld
WAO Basis en dif.
Ontvangen ziekengeld
Loonkosten

Kosten Ledor Wador 20130091
Docent Ledor Wador
Huur Ledor Wador
Assistent Ledor Wador
Materiaal Ledor Wador
Docent Ouderengroep
Bijzondere activiteiten LW

Kosten Rabbinaat 20130088
Vergoeding rabbijn
Reiskosten rabbinaat
Materiaal rabbinaat
Accountantskosten rabbinaat

2.218
177
367
-3.214
-452

1.665
4.755
1.112
656
1.350
9.538

1.540
4.000
1.100
500
1.500
200
8.840

13.033
2.689
109
943
16.774

12.480
800
600
1.000
14.880

840
2.875
1.117
599
675
6.106

11.211

11.211
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Toelichting exploitatierekening 2014
Maror en Giur

Kosten Flying Chazanin 20130089
Vergoedingen Flying Chazanin
Reiskosten Flying Chazanin
Reiskosten HFD Flying Chazanin
Huur workshops Flying Chazanin

werkelijk
2014

begroting
2014

werkelijk
2013

918
1.325

400
200
1.200
600
2.400

584

2.243

Kosten Jongerengroep 20130090
Vergoeding Madrich jg
Kosten programma jg
Reiskosten jg

250
743
993

Kosten nieuwe Website 20140018s
Kosten disigner
Kosten programmeur
Kosten algemeen

3.085

3.085
Kosten Giur
Koste docenten Giur
Huur Giur
Materiaal Giur

totaal kosten

resultaat

8.287
898

584

500
400
750
1.650

2.100
900
150
3.150

9.185

6.400
1.750
250
8.400

6.472
1.750
8.222

41.818

39.320

25.671

-11.306

-12.817

-1.715
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