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Stichting De Dierense Sjoel (DDS) 
RSIN: 09149491 
Stichting De Dierense Sjoel 
Spoorstraat 34 
6888 AA Dieren 
  
Doelstelling DDS 
De stichting beheert en exploiteert het gebouw De Dierense Sjoel voor religieuze, culturele en 
sociale activiteiten. 
  
Beleidsplan 
Het beheer en onderhoud en  exploitatie van het pand De Dierense Sjoel rekening houdend 
met de normen en waarden van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland te Dieren. 
Het plan is er op gericht jaarlijks te komen tot een kostendekkende exploitatie gericht op de 
instandhouding van het gebouw. 
In 2014 zijn, helaas noodzakelijk geachte, hoge kosten gemaakt in verband met beveiligingen 
van het gebouw. Deze kosten hebben het exploitatieresultaat in 2014 nadelig beïnvloed. 
Ook in 2015 zullen nog kosten worden gemaakt in verband met noodzakelijk groot onderhoud.  
  
Bestuur DDS 
Voorzitter              M. van der Knaap 
Secretaris              E. Bosch 
Penningmeester.  A.C. Bolsterlee 
Leden                   E.D. Katz 
                             D. Boomsma 
                             H. Mul 
                             J. van der Hoeve 
  
Beloningsbeleid 
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.  
Hooguit de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. 
  
Activiteiten 
Dit verslagjaar stond geheel in het teken van de realisatie en de in gebruikmaken van de 
tweede fase van het gebouw. Begin 2013 werd duidelijk dat er voldoende financiële ruimte 
was om de bouw van de sociale ruimte te realiseren. Na de zomer werd gestart met de bouw. 
Begin 2014 was de aanbouw nagenoeg gereed en konden de uitnodigingen voor de officiële in 
gebruik name op 15 februari 2014 worden verstuurd.  
Spannend om te beleven dat de sjoel die met veel enthousiasme, inspiratie en heel hard 
werken is neer gezet op een gelijke wijze is uitgebreid en nog meer voldoet aan het (t)huis 
voor de huidige en de volgende generaties. 
De Dierense Sjoel functioneert als een bijzonder aangename plek voor de leden en bezoekers 
van de LJG Gelderland. Kort na de officiële ingebruikname kon de LJG  de drie Leden die 
waren verrast met een koninklijke onderscheiding huldigen in de sociale ruimte. 
 
Verder vervult de sjoel met haar sociale ruimte een bescheiden rol in het ruimte bieden aan 
maatschappelijke en culturele activiteiten. CVSO is een frequente gebruiker van de sjoel. 
RIQQ (Rhedense stichting voor kunst en cultuur) heeft een aantal culturele zondagmiddagen 
ingevuld. Voorts hebben diverse rondleidingen in de sjoel plaats gevonden. 
  

 

 
 

             



Balans 2014 

       Debet 31-dec-14 31-dec-13   Credit 31-dec-14 31-dec-13 

 
      

 
    

materiële vaste activa       eigen vermogen     

gebouw € 18.000 € 18.000   algemene reserve € 140.727 € 23.408 

              

vlottende activa       schulden lange termijn     

vorderingen (energiebel. 2013) € 668 € 2.295   hypotheek  € 62.281 € 64.356 

              

        schulden korte termijn     

         aangegane verpl.     

Liquide middelen       beveiliging+onderhoud € 27.500 € 55.000 

giro € 150 € 1.080         

          
 

  

Bank rek courant € 250 € 1.974         

Bank rek courant € 282 € 616         

Bank rek courant € 154 € 253         

Bank spaarrekening € 211.004 € 118.546         

              

  € 230.508 € 142.764     € 230.508 € 142.764 

       
 

Resultatenrekening 2014 
     Baten 2014 2013 

 
Lasten 2014 2013 

 
    

 
bank € 604 € 323 

giften € 420 € 378 
 

nuon € 3.681 € 3.470 

huur € 12.939 € 6.712 
 

attenties     

nog te ontv. huur 2014 € 2.375 € 2.295 
 

inventaris/bouw € 2.000   

Subsidie € 9.000 pm 
 

Hypotheek/aflossing € 3.040 € 3.040 

Energiebelasting € 493 € 512 
 

vitens € 73 € 73 

Nuon   € 470 
 

notaris   € 103 

diversen € 61 € 180 
 

Verzekering € 2.269 € 1.767 

koffie   € 298 
 

schoonmaak € 1.456 € 1.013 

rondleiding     
 

UPC € 628   

rente € 1.258 € 2.647 
 

kosten beveiliging € 9.450   

etc     
 

Onderhoud-alarm € 2.232 € 433 

vrienden     
 

koffie etc, € 802 € 398 

voorstellingen   € 500 
 

bestuurskosten € 2.360 € 1.369 

    
onderhoud € 2.777 € 613 

totale baten € 26.546 € 13.992 
 

beheer € 1.895 € 83 

      
 

koffie etc,     

      
 

totale lasten € 33.267 € 12.685 

    
      

    
 resultaat -€ 6.721 € 1.307 
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