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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 om jaarlijks te komen tot een kostendekkende exploitatie met als 
doel de instandhouding van het gebouw en haar specifieke functie als (t)huis voor de huidige 
en volgende joodse generaties. 
In 2015 zijn veel kosten gemaakt in verband met beveiliging en onderhoud van het gebouw. 
Deze kosten hebben het exploitatieresultaat in 2015 nadelig beïnvloed. Ook in 2016 zullen 
nog kosten worden gemaakt in verband met noodzakelijk groot onderhoud.  
 
Bestuur DDS  
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                             H. Mul                               
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Beloningsbeleid  
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.   
Hooguit de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.    
 
Activiteiten  
De sjoel die met veel enthousiasme, inspiratie en heel hard werken in de periode 2008 - 
2010 wederom is neer gezet voor het Joodse leven van LJG Gelderland voldoet aan het 
(t)huis voor de huidige en de volgende generaties. Zeker nadat de sjoel in 2013-2014 is 
uitgebreid met een nieuwe vleugel, die dienst doet als sociale ruimte. Ook in het verslagjaar 
2015 functioneerde De Dierense Sjoel als een bijzonder aangename plek voor de leden en 
bezoekers van de LJG Gelderland.  
In het voorjaar 2015 mocht de sjoel als gastheer optreden voor de nieuwe Anne Frank 
tentoonstelling. Meer dan 1.100 lagere schoolleerlingen werden meegenomen in het leven 
van Anne en konden virtueel kennismaken met jongeren met een specifieke geaardheid, 
handicap, of culturele achtergrond. Vrijheid van meningsuiting en Respect  voor de ander 
waren thema's.  
Ook in 2015 kon de LJG Gelderland een lid in de sjoel huldigen die was verrast met een 
Koninklijke onderscheiding. 
 
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. 
Voorts hebben diverse rondleidingen in de sjoel plaats gevonden.  
 

 
      



Balans 2015 

       Debet 31-dec-15 31-dec-14   Credit 31-dec-15 31-dec-14 

 
      

 
    

materiële vaste activa       eigen vermogen     

gebouw € 18.000 € 18.000   algemene reserve € 127.749 € 140.727 

              

vlottende activa       schulden lange termijn     

vorderingen (energiebel. 2013)   € 668   hypotheek  € 60.176 € 62.281 

              

        schulden korte termijn     

         aangegane verpl.     

Liquide middelen       beveiliging+onderhoud € 10.000 € 27.500 

bank  (Ing) € 837 € 150         

Bank rek courant (Rabo) € 4.167 € 250     
 

  

Bank rek courant (Rabo) € 142 € 282         

Bank rek courant (Rabo) € 48 € 154         

Bank spaarrekening (Rabo) € 174.731 € 211.004         

 
            

  € 197.925 € 230.508     € 197.925 € 230.508 

       

       Resultatenrekening 2015 
     Baten 2015 2014 

 
Lasten 2015 2014 

      
 

bank € 407 € 604 

giften € 100 € 420 
 

nuon € 4.168 € 3.681 

huur € 17.780 € 12.939 
 

activiteiten/attenties € 2.212   

nog te ontv. huur 2014   € 2.375 
 

inventaris/bouw € 159 € 2.000 

subsidie   € 9.000 
 

Hypotheek/aflossing € 3.040 € 3.040 

energiebelasting € 1.521 € 493 
 

vitens € 145 € 73 

Nuon     
 

verzekering € 2.130 € 2.269 

diversen € 237 € 61 
 

schoonmaak € 2.229 € 1.456 

koffie € 40   
 

upc/ziggo € 556 € 628 

rondleiding € 125   
 

kosten beveiliging/   € 9.450 

rente € 1.477 € 1.258 
 

onderhoud-alarm € 5.530 € 2.232 

etc     
 

koffie etc, € 993 € 802 

      
 

bestuurskosten € 825 € 2.360 

      
 

groot onderhoud/     

    
beheer gebouw € 31.074 € 4.672 

       totale baten € 21.279 € 26.546 
 

totale lasten € 53.468 € 33.267 

    
      

    
 resultaat -€ 32.189 -€ 6.721 

       



 


