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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 2008 
 
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 2008 
 

De gemeente Rheden overlegt met de provincie Gelderland of het project in 
aanmerking komt voor subsidiëring 
De klankbordgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van de toekomstige 
hoofdgebruikster: LJG Gelderland – stemt in met het voorstel de renovatie en 
uitbreiding te faseren. Daardoor ontstaat de mogelijkheid reeds te beginnen 
met de werkzaamheden als ongeveer tweederde van de totale investering door 
donaties en/of laagrentende leningen gedekt is. 
De stichting Habion – beheerder van de gebouwen van zorgcentrum De Oude 
Plataan en eigenaar van de aan de oostwand van de synagoge grenzende 
grond – laat weten dat de bewoners van het zorgcentrum geen bezwaar 
hebben tegen de bouwplannen en dat het bestuur verkoop van de grond in 
welwillende overweging zal nemen 
Er is medio januari aan toezeggingen en giften een bedrag van € 323.000 
binnengekomen. 
Er is op 30 januari een kijkdag voorafgaand aan de rommelmarkt op 10 
februari. 

januari 

In samenwerking met de Raad van Kerken en ter gelegenheid van de door de 
katholieke bisschoppen uitgeroepen dag van het Jodendom, is er op 17 januari 
een voordracht in de Dierense Sjoel over de dagelijkse praktijk van het 
kasjroet. Bovendien worden de renovatieplannen gepresenteerd 
10 februari: Rommelmarkt – Veel Dierenaren en bezoekers uit de omgeving 
vulden de Dierense Sjoel en bekeken ook de buiten opgestelde koopwaar. De 
sfeer was net als het weer: stralend. De opbrengst is formidabel: € 4000. 
In de USA wordt een comité opgericht onder de naam Friends of the Dieren 
Shul. Het comité wordt voorgezeten door Eston Gross, eertijds voorzitter van 
LJG Gelderland, die momenteel in Evanston IL woont, vlak bij Chicago. De 
WUPJ – World Union for Progressive Judaism – verleent faciliteiten – o.a. 
belastingvrijstelling voor donaties door Amerikaanse staatsburgers. Het comité 
richt zich op vrienden en bekenden van de Gelders-Joodse gemeenschap 
Stichting De Dierense Sjoel meldt zich aan voor deelname aan het TV-
programma BankGiroLoterij Restauratie. De hoofdprijs is een miljoen euro. De 
kans om te winnen is klein, maar het voornaamste doel is de gratis publiciteit 

februari 

Stichting De Dierense Sjoel wordt door de overheid erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar 
zijn bij de aangifte inkomstenbelasting. 

maart 
De provincie Gelderland kondigt aan dat onder bepaalde voorwaarden een 
zeer groot bedrag wordt gereserveerd voor subsidiering van de renovatie en de 
nieuwbouw. 
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De Alliantie organiseert een culturele avond in de Dierense Sjoel 

april LJG Gelderland organiseert een Gemeente-Seider en een feestelijke viering 
van Jom haAtzmaoet (Onafhankelijkheidsdag van Israel) 
High Tea georganiseerd door WIZO Gelderland en LJG Gelderland 
De Dierense Sjoel wordt genomineerd als één van 16 projecten die kunnen 
meedingen naar de hoofdprijs – een miljoen euro – van het TV programma 
Bankgiro Loterij Restauratie mei 

De eerste electronische nieuwsbrief wordt rondgestuurd aan ongeveer 170 
adressen. De reacties zijn positief. 

juni 

Tien Duitse vrijwilligers van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die één of 
meerdere jaren ondersteuning geven aan allerlei projecten ten behoeve van de 
Nederlandse en Joods Nederlandse instellingen en projecten, worden 
uitgenodigd elkaar te ontmoeten in en rond de Dierense Sjoel. LJG Gelderland 
ontvangt hen op vrijdagavond met een Kabbalat Sjabbat. De rest van het 
weekend wordt gebruikt om een begin te maken met het verwijderen van in de 
loop der jaren toegevoegde betimmering Daarbij worden grote delen van de 
oorspronkelijke constructie (beter) zichtbaar. 
Restauratieopleiding de Gelderse Voet sluit het studiejaar af met een ontvangst 
in de Dierense Sjoel in aanwezigheid van Gedeputeerde Annelies van der Kolk, 
wethouder Jan Jansen en bestuursleden van De Dierense Sjoel. 

juli Vraaggesprekken vinden plaats met Dierenaren die de Sjoel en de Dierense 
Joden nog vóór de gekend hebben. Sommige herinneringen leiden tot 
verrassende inzichten, andere, o.a. met betrekking tot het Mikwe, roepen 
nieuwe vragen op. 
Stichting De Dierense Sjoel laat wenskaarten drukken ter gelegenheid van Rosj 
haSjana (Joods nieuwjaar) met een aanmoediging om in het kader van TV-
programma BankGiro Loterij Restauratie te stemmen op de Dierense Sjoel. De 
kaarten gaan grif van de hand en worden gebruikt voor nieuwjaarswensen door 
het hele land. augustus Stichting De Dierense Sjoel organiseert in het kader van de deelname aan het 
TV-programma BankGiroloterij Restauratie een feestelijke muziekmanifestatie 
met klezmer band Di Fidl Kapelye. Meer dan tweehonderd aanwezigen vanuit 
het hele land genieten van de show, van het redelijk mooie weer en de 
marktkraampjes met DDS parafernalia. De TV-opnamen zelf duren drie dagen. 
Een groep buitenlandse studenten met zeer verschillende culturele 
achtergronden – moslems, boeddhisten, hindoes, christenen – wordt 
rondgeleid door JanFred ten Hove.  september 
Ter gelegenheid van de Open monumentendagen worden de Sjoel en de 
Joodse begraafplaats bezocht door meer dan honderd geïnteresseerden. 
Voorafgaand aan de aflevering van het TV programma waarin de Dierense 
Sjoel zal worden gepresenteerd, vertelt Ralph Levie aan een talrijk gehoor over 
de geschiedenis van de Dierense Joden. 
Op 30 oktober is er open huis in de Dierense Sjoel en wordt onder enorme 
belangstelling gezamenlijk gekeken naar de uitzending. Iedereen mag SMS-
stemmen sturen zo vaak zij of hij wil. 
Al spoedig laten de makers van het TV-programma weten dat het bestuur zich 
serieus moet voorbereiden op mogelijke deelname aan de finale op 12 
november. Er gaat een schok door de organisatie: alle hens aan dek. Een week 
later komt er zekerheid. Veel leden van LJG Gelderland zetten zich in om mee 
te helpen bij de publiciteitscampagne en het voorbereiden van onze 
aanwezigheid bij de finale in de TV-studio te Aalsmeer en voor de 
feestelijkheden in Dieren. Leerlingen van ROC Het Rhedens en heel veel 
vrijwilligers uit Dieren en omstreken zetten zich eveneens in. Overal, tot in 
Amsterdam komen affiches die oproepen om weer op de Dierense Sjoel te 
stemmen. ’s Zondags wordt de oproep in vele kerken herhaald. 

oktober 

De welstandscommissie van de gemeente Rheden geeft een positief advies 
met betrekking tot toekenning van de monumentevergunning 
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De finale op 12 november is spectaculair, zowel in Aalsmeer als in Dieren. Het 
project van De Dierense Sjoel kan helaas niet op tegen het publiciteitsgeweld 
van de twee andere deelnemers en eindigt als derde. Desondanks kunnen we 
heel tevreden zijn met onze prestaties en we zijn gelukkig met de enorme (en 
niet al te begrotelijke) publiciteit. november 

Iedere dinsdag- en woensdagavond vanaf begin november tot medio januari 
geeft Rabbijn Groenteman uit jerusalem een cursus Kabbala aan twee groepen 
belangstellenden. 

december 

Het bestuur ontvangt een bevestiging van de Provincie Gelderland die mede in 
het kader van het jaar van het religieuze erfgoed een subsidie verleent van 
€ 200.000. In totaal is aan toezeggingen en giften bijna € 600.000 beschikbaar 
gekomen. Gesprekken zijn gaande om hangende de werving van aanvullende 
fondsen de voor de eerste fase benodigde € 150.000 als laagrentende lening te 
verwerven.  

  
Voornemens en vooruitzichten voor 2009 
 

 Vergunningen aanvragen en verkrijgen. 
 Offertes vragen van in aanmerking komende bouwondernemingen, constructeurs en 

installateurs. 
 Een begin maken met de restauratie en de eerste fase van de nieuwbouw, zo mogelijk 

afronden eind 2009 en beleid richten op ononderbroken voortgang met fase 2.  
 Daartoe met alle kracht de fondsenwerving voortzetten in Nederland en in de USA. 
 Publiciteitscampagnes verder intensiveren. 
 Aangrenzend terrein verwerven van de gemeente Rheden. 
 Extra ondersteuning zoeken voor verscheidene bestuurstaken, o.a. secretariaat. 
 Optimaliseren van de organisatie-structuur in het licht van de komende nieuwe uitdagingen, 

met name voor het functioneren van de bouwcommissie en de projectleiding. 
 
Bestuurs-Vergaderingen, -Besprekingen en -Vertegenwoordiging 
Ook dit verslagjaar mag met recht intensief worden genoemd. Het bestuur kwam 14 maal in 
vergadering bijéén, te weten op 15januari, 20 februari, 17 maart, 7 april, 25 mei (met bestuur 
LJG Gelderland), 8 juli, 6 augustus, 4 september, 4 oktober, 28 oktober, 3 november, 6 
november, 10 november en 30 november. 
Daarnaast vond intensief onderling overleg plaats per telefoon en e-mail. 
Delegaties van het bestuur voerden besprekingen met banken, Habion (eigenaar van de 
verworven aangrenzende grond), overheids-instanties en (de plaatselijke Raad van) Kerken. 
Bestuursleden vertegenwoordigden de stichting bij  de algemene ledenvergadering van LJG 
Gelderland, open monumentendagen 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 12 februari, 25 maart, 27 mei en 22 juli. Mevrouw Pach woonde veel vergaderingen 
bij als voorzitter van de stichting en leverde een belangrijke bijdrage als verslaglegger. 
Daarnaast was er intensief overleg tussen de architect en de voorzitters zowel telefonisch als 
per e-mail. 
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Bouwplannen  
In de loop van 2008 werden de bouw- en renovatieplannen verder uitgewerkt in samenspraak 
met de bouwcommissie en in overleg met gemeentelijke en provinciale. Parallel aan de 
ontwikkeling van de bouwplannen zijn ook de aanvragen voor de benodigde vergunningen 
opgesteld en ingediend.  
 
Publiciteit  
De website www.dedierensesjoel.nl vervulde een belangrijke rol in de publiciteit rond de 
plannen van de stichting. De site telde in 2008 maar liefst 5801 bezoekers met een 
begrijpelijke piek (1863) rond het TV-optreden in november. 
Alle nederlandstalige folders zijn vrijwel volledig uitgedeeld en nieuwe folders zijn ontworpen 
door Victor Levie. Over nieuwe engelstalige folders is nog geen besluit genomen. 
De electronische nieuwsbrief kende eind 2008 bijna 300 vaste lezers.  
Er is een powerpoint presentatie beschikbaar gekomen in twee versies: nederlands en 
engels. Deze presentatie werd gebruikt in LJG Gelderland en in de USA bij de 
fondsenwerving. 
 
Financiering en Fondsenwerving  
In de loop van 2008 is de financiering van de eerste fase nog niet afgerond. Toezeggingen 
van de provincie Gelderland en de gemeente Rheden voor garantiestelling middels 
laagrentende leningen kunnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden 
verwacht. Enkele aanvragen voor aanvullende financiering zijn al ingediend. 
Door samenwerking met de WUPJ (World Union for Progressive Judaism) heeft het 
amerikaanse comité tax-exempt status kunnen verkrijgen. Een begin is gemaakt met het 
overdragen van donaties. In de loop van 2009 zullen donoren worden uitgenodigd voor 
presentaties door o.a. bestuursleden uit Nederland. 
 
Financieel overzicht 2008 
Een financieel jaarverslag van de penningmeester is als integraal onderdeel toegevoegd aan 
dit document (pagina 7). 
 
JSdG / mei 2009 
 
 

 
overweldigende belangstelling uit heel Nederland tijdens TV opnamen voor het programma 
BankGiro Loterij Restauratie 13 augustus 2008 
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aangeslaten bijde NAAB

Stichting De Dierense Sjoel
t.a.v. de heer R. Levie

Nieuwe Leliestraat 93

1015 SL Amsterdam

Uw kenmerk:
Onze ref:
Behandeld door:
Betreft:

Amstelveen, 20 april 2009

09184
G. Ockhuysen
Jaarrekeninq 2008

Geachte heer Levie.

Ingevolge uw opdracht waren wij u behulpzaam bij het verzorgen van de administratie van uw
stichting over het bovengenoemde boekjaar en stelden wij aan de hand van die administratie en met
behulp van de door u verstrekte gegevens en bescheiden de jaarrekening over dit jaar voor u samen.

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de cijfers strekt vanaf de verwerking van de door u aan
ons verstrekte gegevens en bescheiden.
De kwaliteit van de in de opgestelde jaarrekening opgenomen cijfers is,voorzover op grond van onze
opdracht te beoordelen, zodanig dat zij een juist inzicht geven in de hoogte en samenstelling van het
vermogen en van het resultaat over het verslagjaar.

Hierbij gevoegd gelieve u de verkorte balans per 31 december 2008 en de verkorte staat van baten en
lasten over het jaar 2008 aan te treffen.

Vertrouwende u hiermee van dienst geweest te zijn en gaarne bereid tot het geven van nadere
toelichting,

""*1ll*:

G. o"ffiffi;,
Belasting- en Bedrijfsadviseur.

Handelsregister KvK Amsterï am nr. 33.247 .466 BTw-identificaiienr. NL 8017.26.803.801 Becon nr. 574.946
Bankrelaties: ING-bank, nr. 69.30.780 Rabobank Badhoevedorp, nr" 38.96.07.525

Op onze opdrachten zijn de NOAB-voorwaarden van toepassing; een exemplaar wordt u op verzoêk toegezonden
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31-12-2A07
€

ACT'VA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Grond en gebouwen
Verbouwingen
Inrichtingskosten

Liquide middelen

PÁSS'VA

Eiqen vermoqen

Algemene reserves

Kortlopende schulden

165.913
20.267

0

148.400
20.267

0

195.296

186.180

9.866
196.046

í96.046

149.009
195.296

750

168.667

4.560
173.227

149.009

24.218

173,227
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2008

Ontvangen donaties

Alqemene kosten:
Kosten renovatie / verbouwing
Stichtingskosten

Financiële baten en lasten:
Betaalde interest
Overige financieringskosten

Ontvangen interest

Positief (negatief) saldo

0
8.212

€

s5.807

8.212
47.595

1.308
46.287

48.287

€€

146.874

1.038
804

479
737

687
621

1.842
í45.032

1.216
143.816

0
í43.8í6


