STICHTING TER BEVORDERING VAN HET WELZIJN DER JODEN IN NEDERLAND

Beknopt verslag van het bestuur van de Stichting Jad Achat over 2019
Algemene doelstelling
De doelstelling luidt: de Joodse identiteit te versterken en (bij niet Joden) kennis over het Jodendom
aan te bieden om hiermee begrip te vergroten voor de Joodse levenswijze.

Bestuur
De bestuursleden van de stichting worden benoemd door het Nederlands-Israëlitisch
Kerkgenootschap. Interne problematiek binnen het kerkgenootschap heeft grote invloed gehad op de
samenstelling en activiteiten van het bestuur van de stichting in het begin van dit verslagjaar. Met het
aantreden van een nieuw bestuur van het NIK per maart 2019 trad ook een nieuw bestuur aan bij de
stichting.
Dit bestuur heeft in de periode vanaf 24 maart 2019 bestaan uit:
Mevrouw E.D. Baumgarten-Sterrenburg, voorzitter
De heer D.P. Ritsma, penningmeester
De heer R.E. Vis, secretaris.

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen gen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Alleen gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
Activiteiten van het bestuur
De kerntaken van de stichting laten zich samenvatten in twee thema’s: 1. het ondersteunen van de
verzorging van lesmateriaal en alles wat daarmee samenhangt ook en vooral in het digitale tijdperk en
2. de verzorging van één of meerdaagse activiteiten voor joodse kinderen.
Dit gebeurt door ontwikkeling en overdracht van informatie en door distributie van materialen.
Daarnaast door jaarlijks een aantal evenementen aan te bieden waarbij de Joodse jeugd de Joodse
cultuur kan beleven en de volheid ervan kan ervaren.

Onderwijs
Aan het einde van 2018 bleek de website jeled.net te moeten worden vervangen. De website speelt
een belangrijke rol in de toegankelijkheid van educatieve materialen en biedt ondersteuning in een
besloten gedeelte aan de leerkrachten. Er is geïnventariseerd wat een toekomstige website voor extra
functionaliteiten te bieden heeft, met name om interactief gebruik mogelijk te maken. Daarnaast
hebben oriënterende gesprekken plaatsgehad met kandidaat site bouwers.
Besloten wordt voor een geheel nieuwe website een aanvraag op te stellen voor Maror en ook andere
instellingen te vragen om ondersteuning. De aanvraag werd op 11 juli bij Maror ingediend en positief
beoordeeld. Vanaf 1 november is er begonnen met de uitvoering van het project.
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Gelet op de werkzaamheden van mevrouw Van het Hoofd voor het Nederlands-Israëlietisch
Seminarium in de jaren 2016-2018, heeft de ontwikkeling van educatieve materialen, een van de
projecten van Jad Achat, vertraging opgelopen. Het bestuur heeft er op toegezien dat de ontwikkeling
van een 7-tal modulen, een door Maror ondersteund project, zullen worden afgerond voor het eind
van het jaar. Dit is daadwerkelijk gerealiseerd.
Internationale contacten
De portefeuillehouder onderwijs in het bestuur van het NIK heeft in de vergadering van oktober
aangegeven dat er samenwerking wordt gezocht met de verantwoordelijke voor het Joods Onderwijs
in Vlaanderen. Deze samenwerking geschiedt vooral op uitvoerend niveau en heeft ten doel kennis en
ervaring te delen over het geven van Joods onderwijs aan niet Joodse scholen. In België wordt dit
onderwijs van overheidswege ondersteund, en mogelijk zal dit ook in Nederland worden ingevoerd.
Het is niet waarschijnlijk dat de stichting in dit project wordt betrokken, maar het zal wel invloed
hebben op de ontwikkeling van leermiddelen voor specifiek het Joodse onderwijs.
Jeugd
Het bestuur van Jad Achat heeft kennis genomen van de verslagen van wintermachanee 2018 en
voorjaarsmachanee 2019. De wens van de Tikwatenoe-staf om een extra machanee (weekend) te
organiseren in het najaar van 2019, werd met instemming begroet. Er werden middelen voor
geworven. Maror was bereid een groot deel van de kosten te subsidiëren.
Nadat in de bestuursvergadering van november door de secretaris werd gerapporteerd over de ideeën
die binnen de tikwatenoe staf leven over de kansen voor ondersteuning van Joods leven voor
jongeren, werd besloten de jeugdwerker en enkele stafleden van Tikwatenoe uit te nodigen in de
bestuursvergadering van december. In deze vergadering werd op indrukwekkende en inspirerende
wijze een indruk gegeven waar de jongeren op dit moment tegenaan lopen en welke ideeën en
behoeften er leven. Besloten is hier een actieplan voor te maken en de activiteiten voor de jeugd te
intensiveren.
Financieel
Het bestuur (in oude samenstelling) keurde de begroting 2019 goed in december 2018. De
jaarrekening over 2018 werd goedgekeurd in de vergadering in mei 2019. Er werd een tekort
gerealiseerd van € 1.100,-. De staat van baten en lasten en de balans worden op de website van het
NIK gepubliceerd. De voorlopige cijfers 2019 geven aan dat het tekort oploopt naar € 7.300.

Het bestuur van de stichting weet zich in haar taak gesteund door een uitvoerend apparaat dat onder
leiding van de secretaris de dagelijkse werkzaamheden verricht. Deze behelsden onder meer het
volgende:

Activiteitenverslag van de Stichting Jad Achat over 2019
1. Internet
Jeled.net, een interactieve website ter ondersteuning van het Joodse onderwijs is gebaseerd op het
NIK leerplan en biedt kinderen extra opgaven, spelletjes en prijsvragen over wat op Joodse les is
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behandeld. Ouders en leerkrachten krijgen informatie en tips over de op les behandelde onderwerpen.
In 2018 werd de java-dienst waarop de informatie toegankelijk was, uit de lucht genomen. Om het
materiaal beschikbaar te houden werd een tijdelijke site ingericht die als database functioneert voor
de beschikbare documenten. Een nieuwe website, met meer mogelijkheden voor interactieve
communicatie is in ontwikkeling.

2. Uitgaven
In 2019 verschenen geen nieuwe educatieve uitgaven. De onderwijsmodulen die in het verslagjaar zijn
ontwikkeld (zie onder 3) zijn in beperkte voorraad aangemaakt en worden op aanvraag aan de
leerkrachten Joods onderwijs verspreid.

3. Begeleiding Leerkrachten en Ouders
In het kader van het project Coördinatie Joods Onderwijs zoals ook in vorige jaren onderwijsmateriaal
verder ontwikkeld en verspreid onder de leerkrachten die de door Joodse Gemeenten georganiseerd
onderwijs in het gehele land verzorgen. In 2019 zijn de volgende nieuwe modulen gereed gekomen:
1 Ma Nisjtanna en nog meer (leerplan Hee en Waw, groep 7 en 8)
2 De tien namen van Israël (groep 5 en 6 , Jom Ha’atsmaoet)
3 Zorgen voor de wereld (groep 4, verantwoordelijkheid voor de wereld)
4 Hoe kan ik je helpen? (groep 3, omgaan met medemensen)
5 Belangrijke momenten in een joods leven (groep 8, joodse levenscyclus)
6 Tien regels voor de wereld (groep 8, Sjavoe’ot)
7 De joodse boekenkast (groep 8, belangrijke joodse boekwerken)
Het bestuur dankt Maror voor hun bijdrage in de ontwikkelingskosten.

4. Tikwatenoe
De jeugdactiveiten van de stichting Jad Achat worden uitgevoerd onder de naam Tikwatenoe.
Net als voorgaande jaren werd in het voorjaar een jeugdweekend georganiseerd (minimachanee) en
aan het eind van het kalenderjaar het wintermachanee. Daarnaast werd er in het najaar voor het eerst
nog een najaarsmachanee voor de oudere jeugd georganiseerd. De jeugdkampen van Tikwatenoe
trekken als vanouds kinderen uit heel Nederland. Een tweetal rabbijnen versterken het Joodse karakter
van de kampen. Het samen sjabbat vieren, samen zingen, luisteren naar verhalen, de ask-the-rabbi
sessies …. Allemaal telkens terugkerende elementen die door de jeugd enorm worden gewaardeerd.
Ter voorbereiding op het wintermachanee werd een apart weekend gehouden voor madrichiem. Dit
zorgt voor een hechte groep madrichiem, wat de kwaliteit van de kampweek ten goede komt.
Voor de coördinatie van deze activiteiten werd op projectbasis een jeugdwerker van het
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap betrokken. Deze bewaakt ook dat de activiteiten goed
samengaan met andere door het NIK voor de doelgroep georganiseerde activiteiten door het jaar
heen. De jeugdwerker is een belangrijke schakel in het borgen van continuïteit in de Tikwatenoestaf.
De activiteiten worden voorts mogelijk gemaakt door een bijdrage van Maror.

Financieel overzicht Stichting Jad Achat over 2019
Balans

2019
€

ACTIVA
materiële vaste activa

31-dec
€

2018
€

0

vorderingen kort
debiteuren
transitoria

0
65.364

liquide middelen
kas, bank en kruisposten
totaal

2018
€

PASSIVA
Eigen vermogen

0

553
38.340
65.364

38.893

13.719

21.911

79.083

60.804

31-dec
€

-8.438

2018
€

7.964
62.501
17.056

totaal

31-dec
€

-1.117
-8.438

Schulden kort
Voorschotten projecten
NIK R/C
Transitoria

31-dec
€

-1.117
13.624
30.462
17.835

87.521

61.921

79.083

60.804

Winst & Verlies Rekening
Begroting
2020
€

Resultaat
2019
€

Begroting
2019
€

Resultaat
2018
€

11.925
0
66.000
14.910
75
92.910

11.760
0
60.710
25.758
0
98.228

9.700
0
47.000
26.600
0
83.300

0
44.614
13.098
60
57.772

250

892

100

1.177

Coördinatie Joods Onderwijs
Jeled.net
Tikwatenoe
Educatieve projecten
TOTAAL UITGAVEN

12.000
14.910
70.000
97.160

11.761
5.585
65.888
21.424
105.550

20.000
1.000
47.000
15.300
83.400

12.024
1.028
44.660
0
58.889

Resultaat

-4.250

-7.322

-100

-1.117

ONTVANGSTEN
Projectsubsidie
Activering projecten in uitvoering
Opbrengst Tikwatenoe
Overige projectbijdragen
Verkoop educatieve materialen
TOTAAL ONTVANGSTEN
UITGAVEN
Organisatiekosten

