
Stichting
    De Dierense Sjoel

Jaarverslag 2007



Dit jaarverslag werd vastgesteld op 17  maart 2007

de Voorzitter:

Mw Mr M A Pach

de Penningmeester:

drs R Levie

de Secretaris:

Dr J S de Graaf

knipsel uit De Gelderlander 23 mei 2007

 Stichting De Dierense SjoelJaarverslag 2007

2/7



De Stichting

Stichting De Dierense Sjoel werd 24 februari 2005 opgericht met als doelstellingen 
• het bevorderen van de totstandkoming van een cultureel, religieus en sociaal centrum in 

de ruimste zin, meer in het bijzonder ten behoeve van de Liberaal Joodse Gemeente 
Gelderland

• het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Samenstelling bestuur in 2007
dagelijks bestuur:
• mr M A Pach, voorzitter
• drs R Levie, penningmeester
• dr J S de Graaf, secretaris
leden:
• mr A H Trijbits
• mr F S de Boer
• E D Katz

Mijlpalen in 2007
• 13 maart: Het koopcontract wordt ten kantore van notaris Verkerk ondertekend door 

vertegenwoordigers van Vineyard Gemeente Dieren en van Stichting De Dierense Sjoel.

• 15 maart: De Rabobank biedt onder gunstige voorwaarden financieel-deskundige 
ondersteuning aan.

• 16 april: Ten overstaan van notaris Verkerk en onder haar leiding vindt de feestelijke 
overdracht plaats in De Dierense Sjoel. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van LJG 
Gelderland, de gemeente Rheden, de plaatselijke kerken, het Verbond van Progressief 
Religieuze Joden in Nederland. Verder vele leden van LJG Gelderland, de Vineyard 
gemeente en inwoners van Dieren-Zuid. De gebeurtenis wordt verslagen in regionale 
kranten en het NIW.

• 22 mei: Aan de vooravond van Sjavoe’ot - het Wekenfeest - wordt onder immense 
belangstelling de mezoeza aangeslagen door mr Arthur Trijbits. Aansluitend vindt een 
lern-bijeenkomst plaats van LJG Gelderland met gasten uit de kerkelijke Dierense 
gemeenschap. Ook dit gebeuren haalt de regionale kranten (bericht in De Gelderlander 
23 mei 2007, hieronder) alsmede het NIW.
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• 15-19 juni: Onderhandelingen met Habion, de eigenaar van de aangrenzende te 
verwerven grond.

• 28 juni: 2000 Nederlandstalige en 1000 engelstalige folders worden gedrukt om te 
worden verspreid voor de fondsenwerving.

• 9 juli: Het Mikwe wordt blootgelegd door leden van de bouwcommissie, de architect en 
enthousiaste Joodse jongeren uit Arnhem en Nijmegen.

  

• 10 juli: Een principe overeenkomst met Habion wordt bereikt.
• 20 juli: Het contract met architect Geert van Veersen wordt ondertekend.
• 7 september: De heer van der Linden uit Velp schenkt de stichting een piano, een 

instrument van zeer goede kwaliteit; het wordt tijdelijk gehuisvest bij de familie Ron in 
Apeldoorn.

• 8-9 september: In het kader van de Open Monumentendagen bezoeken ~150 personen 
de Dierense Sjoel.

• 21 september: Stichting de Dierense Sjoel wordt door de belastingdienst aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling - giften aan de Stichting zijn hierdoor aftrekbaar 
bij aangiften Inkomstenbelasting

• 11 oktober: Bestemmingsplan Dieren-Zuid wordt gepresenteerd op een inloopavond van 
de gemeente Rheden; veel bezoekers stellen vragen aan de vertegenwoordiger van 
Stichting De Dierense Sjoel.

• 14 oktober: Dr Ranjith Jayataissa, stads-archeoloog in Amsterdam onderzoekt en 
bevestigt de authenticiteit van het Mikwe.

• 16 oktober: De tekstboog boven de hoofdingang wordt door deskundigen verwijderd en 
voor nader onderzoek naar een restauratie-atelier gebracht.

• 23 oktober: Architect van Veersen, gesteund door voorzitter en secretaris, presenteert de 
restauratie-plannen aan de betreffende commissie van de gemeente Rheden; diezelfde 
dag nog wordt goedkeuring verleend.

• 6 november: De heer Van Oosten schenkt zijn Joodse boeken aan de stichting; deze 
gaan hopelijk het begin vormen van de Max van Oosten Bibliotheek als onderdeel van 
het toekomstige Joods-Culturele centrum.

• 9 november, Kristallnacht: In een kerk in Noord-Duitsland wordt een collecte gehouden 
ten bate van de Dierense Sjoel.

• 3 december: Het bestuur nodigt de Raad van Kerken in Dieren uit voor een bespreking 
over een gezamenlijke activiteit ter gelegenheid van de door het Nederlandse episcopaat 
uitgeroepen Dag van het Jodendom (17 januari 2008).

Voornemens en vooruitzichten voor 2008

• Bouwplannen concreet doorrekenen en definitief maken.
• Vergunningen aanvragen.
• (Financiële) ondersteuning verwerven van provinciale autoriteiten.
• Fondsenwervingscampagnes intensiveren, o.a. in de USA en Duitsland.
• Publiciteitscampagnes intensiveren, o.a. een electronische nieuwsbrief.
• Overdracht realiseren van het aangrenzende terrein van Stichting Habion.
• Zo mogelijk een begin maken met (voorbereidende werkzaamheden voor) de restauratie.
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Bestuurs-Vergaderingen, -Besprekingen en -Vertegenwoordiging

Dit verslagjaar mag met recht intensief worden genoemd. Het bestuur kwam 14 maal in 
vergadering bijéén, te weten op 17 januari, 23 januari (met bouwcommissie), 11 februari, 27 
februari (met bestuur LJG), 22 februari, 7 maart, 14 april, 6 juni, 28 juli, 20 augustus, 1 
oktober (met bestuur LJG), 16 oktober (met bouwcommissie), 23 oktober en 12 november.
Daarnaast vond intensief overleg plaats per telefoon en e-mail.
Delegaties van het bestuur voerden besprekingen met banken, architecten, Habion (eigenaar 
van te verwerven aangrenzende grond), overheids-instanties en (de plaatselijke Raad van) 
Kerken. Bestuursleden vertegenwoordigden de stichting bij  de algemene ledenvergadering 
van LJG Gelderland, open monumentendagen, een voorlichtingsbijeenkomst der gemeente 
Rheden en bij officiële gelegenheden, zowel seculier als religieus.

Klankbordcommissie 

Bestuur en bouwcommissie overleggen regelmatig met bestuurders van LJG Gelderland als 
primaire gebruiker van het centrum. Zij laten zich adviseren door een Klankbordcommissie 
bestaande uit ervaren leden en functionarissen van LJG Gelderland. De commissie werd 
enkele malen per e-mail geraadpleegd en kwam in vergadering bijeen op 24 december.

Bouwcommissie 

De samenstelling van de bouwcommissie was eind 2007 als volgt: de bestuursleden Katz en 
de Graaf (voorzitter), alsmede de heren L Mogendorff, A de Winter, bouwkundige en H A 
Ravestein, eveneens bouwkundig expert. De heer de Winter fungeerde als mede-voorzitter. 
De commissie vergaderde in 2007 vier maal plenair met architect Geert van Veersen, te 
weten op 8 februari, 17 april, 25 september en 4 december. Mevrouw Pach woonde veel 
vergaderingen bij als voorzitter van de stichting en leverde een belangrijke bijdrage als 
veslaglegger. Officieel overleg tussen de architect en de voorzitters vond plaats op 8 mei, 5 
juni, 20 en 30 juli, en 17 december. Daarnaast was er intensief persoonlijk overleg, zowel 
telefonisch als per e-mail.

Bouwplannen 

In de loop van 2007 werden de bouw- en renovatieplannen verder verfijnd en aangepast aan 
de steeds duidelijker financiële mogelijkheden. Een belangrijk voorstel van de 
bouwcommissie was de plannen te faseren, om prioriteit te kunnen geven aan het gebruik 
van de synagogale ruimte door LJG Gelderland. Dit principe is door het stichtingsbestuur 
overgenomen ter vergadering van 12 november.
Parallel aan de ontwikkeling van de bouwplannen zijn ook de aanvragen voor de benodigde 
vergunningen opgesteld. 

Publiciteit 

De website www.dedierensesjoel.nl vervulde een belangrijke rol in de publiciteit rond de 
plannen van de stichting. De site telde in 2007 1137 bezoekers waarvan ongeveer 50 uit het 
buitenland.
Nederlandstalige en engelstalige folders werden ontworpen met deskundige ondersteuning 
door Jos Vecht. De folders werden om niet gedrukt door de firma JP-Tamminga, hebben een 
handzaam formaat en zien er aantrekkelijk uit. Ze werden op openbare plaatsen en in winkels 
neergelegd en ook door LJG gemeenteleden verspreid. De engelstalige worden voornamelijk 
gebruikt in de USA (zie volgende punt). De tekst voor een duitstalige folder is gereed. De 
tekst werd vooralsnog in A4 formaat afgedrukt en als zodanig gebruikt.
Voorbereidingen voor een electronische nieuwsbrief werden afgerond.
Een begin is gemaakt met de vervaardiging van een powerpoint presentatie.

 Stichting De Dierense SjoelJaarverslag 2007

5/7

http://www.dedierensesjoel.nl
http://www.dedierensesjoel.nl


Financiering en Fondsenwerving 

De overdracht van het gebouw is gefinancierd door voorschotten van toegezegde subsidies 
door Maror, LJG Gelderland, en stichting Levi Lassen alsmede uit particuliere donaties.
Ondanks grote inspanningen van het stichtingsbestuur en veel enthousiaste ondersteuning 
door (leden van) LJG Gelderland is de beoogde financiering in 2007 niet rondgekomen. 
Intensieve contacten met provinciale autoriteiten waren veelbelovend. Daarvan wordt in de 
loop van 2008 resultaat verwacht.
Het bestuur heeft in de heer Eston Gross, oud-voorzitter van LJG Gelderland, en momenteel 
woonachtig in de USA (Evanston, IL) een enthousiast pleitbezorger gevonden. Een comité is 
samengesteld uit amerikaanse oud-leden en vrienden van LJG Gelderland. Mogelijkheden 
werden onderzocht om tax-exempt status in de USA te kunnen verkrijgen.
Een aanbod van kerken in Duitsland om fondsenwerving aldaar te ondersteunen heeft nog 
niet tot concrete plannen geleid.

Financieel overzicht 2007
Een financieel jaarverslag van de penningmeester is als integraal onderdeel toegevoegd aan 
dit document (pagina 7).

JSdG/maart 2008

fragment van “Orde der Inwijding” uit 1884 (Joods Historisch Museum)

foto voorblad: architect Geert van Veersen
foto p 2: Marc Pluim (De Gelderlander)
foto’s pp 3,4: secretaris Joop S de Graaf
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Financieel Jaarverslag 2007

 Balans 

Activa Passiva

Materiële vaste activa 148400,00 Eigen Vermogen 128772,80
Liquide middelen 4589,85 Schulden 24217,05

152989,85 152989,85

Exploitatierekening

Baten Lasten

Giften 16873,44 Bankkosten en provisie 737,44
Levi Lassen 25000,00 Kamer van Koophandel 50,48
Maror 80000,00 Taxatie 250,00
LJG 25000,00 Architect 16065,00

Gas en electra Nuon 473,43
Water Vitens 41,16
Verrekening Rioolrecht 44,40
Notariskosten 698,94
Porto 16,20
Steigerhuur 89,25
Website DVX 71,21
Archeologisch onderzoek 1771,91
Sleutels 40,50
Keukeninventaris 67,96
Rente 479,42

Totaal 146873,44 Totaal 23327,28

Exploitatieresultaat 123546,00
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