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Mw Mr. M. A. Pach 

 
de Penningmeester: 
 
 
 
 
Mw. M. van der Knaap 
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De Stichting 
 
Stichting De Dierense Sjoel werd 24 februari 2005 opgericht met als doelstelling 

 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 2010 
dagelijks bestuur: 

 Mr M. A. Pach, voorzitter 
 Dr J. S. de Graaf, secretaris 
 Dhr. R. Levie, penningmeester tot oktober 
 Mw. M. van der Knaap, penningmeester vanaf oktober 

leden: 
 Dhr. E. D. Katz 

Dhr. Mr A. H. Trijbits tot oktober 
 Dhr. Mr F. S. de Boer tot oktober 
 Dhr. E. Bosch, 2e secretaris vanaf mei 
 Dhr. D.Boomsma vanaf mei 
 Dhr .H. Mul vanaf oktober 
 Dhr. E. Bours (LJG) vanaf oktober 

  
 
Voornemens en vooruitzichten voor 2010 
 
• Eerste fase bouw afronden, meer- en minderwerk uitonderhandelen. 
• Inrichting en stoffering uitzoeken en realiseren. 
• Ervaring en expertise verwerven met het in eerste fase voltooide gebouw. 
• Inspanningen voortzetten voor de financiële onderbouwing van het project. 
• Optimaliseren van de organisatie- en overlegstructuur voor het beheer en de exploitatie 

van het in eerste fase voltooide gebouw. 
• inventariseren en uitwerken van de taken en verantwoordelijkheden die betrekking 

hebben op de nieuwe situatie  
• aantrekken van nieuwe bestuursleden en overdracht bestuurstaken 
• aantrekken van vrijwilligers voor beheer, rondleidingen, evenementen, etc. 

• Aantrekken van zowel vaste als eenmalige huurders en organiseren van evenementen zo 
mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties 

 
 Mijlpalen in 2010 
 

De voorbereidingen voor de grondoverdracht (van het pad naar de sjoel) 
worden met buren en de notaris geregeld.  
De financiële situatie vraagt veel aandacht en zorg van het bestuur.  
De beheerscommissie wordt samengesteld. Er wordt een “bruidslijst” voor de 
opening van de sjoel samengesteld 
Felicitaties van de Deken van Arnhem, Henk Janssen, ofm. 
 
16 januari “proefdienst” LJG 
 

januari 

17 januari bijeenkomst in samenwerking met de Raad van Kerken (Dag van 
het Jodendom); Jochanan Belinfante spreekt. 
Rabobank wordt benaderd voor overbruggingskrediet 
LJG zegt financiële ondersteuning toe februari 
Voorbereidingen voor de officiële opening op 7 maart 2010 
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Mijlpalen in 2010 (vervolg) 
 

Website gereed! Prachtig werk van Joop en  Jos 
Nieuwsbrief gereed. Hulde voor Manja 
Herinwijding sjoel op 7 maart 2010: wat een feest! (200 genodigden) 
Aansluitend open huis voor belangstellenden.(Nog eens 200 gasten) 
Eerste huurders melden zich 
Gesprekken met de potentiële beheerders 

maart 

Fondsenwerving onder aanvoering van de penningmeester Ralph 
Eerste choepa (joodse bruiloft) 
Nieuwe bestuursleden (Ed Bosch en Dirk Boomsma) worden benaderd en 
treden toe  
Penningmeester Ralph Levie staat met Irene onder de choepa in Sjoel 
 
Oneg sjabbat: alle liberale gemeenten zijn te gast in Dieren, onder het motto: 
“ons eigen huis” 
WIZO jaarvergadering 

april/mei/juni 

Kerkkoor 

juli/augustus 

De eerste culturele activiteiten vinden plaats. Ontvangsten, rondleidingen van 
verschillende groepen belangstellenden 
Nog meer bestuursleden worden benaderd 
Beheerders Teun Teunissen en Herman van Mansom starten hun 

werkzaamheden 

september 
Joods Cultureel Erfgoed, Open Monumenten Dagen. Allemaal geslaagde 
activiteiten. 
Deelname aan interreligieuze ontmoetingen 
Afscheid bestuursleden Ralph Levie, Arthur Trijbits en Frans de Boer en onze 
projectleider bouw Arend de Winter. Allen ontvingen het door Joop de Graaf 
gemaakte fotoboek van de bouw van de sjoel. 
Aantreden bestuurslid Hans Mul; Eric Bours, lid LJG G-bestuur zal als vaste 
waarnemer de bestuursvergaderingen bijwonen. 
Officiële aankoop van de grond van het pad naar de sjoel 

oktober 

Geslaagd optreden van de Klezmer-groep 
Cabaret WIZO december 
Verjaardagviering bestuursleden 

  
 
 

  
  

 
 
Bestuurs-Vergaderingen, -Besprekingen en -Vertegenwoordiging 
Dit verslagjaar was het jaar van de realisatie van wat eerst een droom was die door veel 
enthousiasme, inspiratie en heel hard werken is omgetoverd tot een prachtige Sjoel, waar 
heel veel generaties weer hun (t)huis zullen vinden. 
Wij kunnen met tevredenheid vaststellen dat de voornemens voor 2010 zijn uitgevoerd. De 
Dierense sjoel functioneert na een jaar gebruik als een bijzonder aangename plek voor de 
leden en bezoekers van de LJG Gelderland. Daarnaast vinden er regelmatig kleinschalige 
culturele activiteiten plaats en is er veel belangstelling voor bezoek en rondleidingen. 
De voorbereidende besprekingen met De Alliantie (Rhedense stichting voor kunst en cultuur) 
en boekhandel Janssen en De Feijter om te komen tot  gezamenlijke culturele activiteiten 
verliepen positief en hebben geleid tot drie culturele zondagmiddagen in 2011 van hoge 
kwaliteit. 
Bestuur en bouwcommissie hebben grote inspanningen geleverd om de uitvoering van de 
bouw zo goed mogelijk te begeleiden. In 2010 is de beheerscommissie van start gegaan om 
het gebouw zo goed mogelijk te exploiteren. 
Het bestuur kwam 9 maal in vergadering bijéén, te weten op 17 januari, 6 maart, 19 mei, 7 
juli,  18 juli ( met bestuur LJG), 25 augustus , 11 oktober en 25 november . 
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Daarnaast vond intensief onderling overleg plaats per telefoon en e-mail. 
Delegaties van het bestuur voerden besprekingen met geldgevers en financiële instellingen, 
overheids-instanties en (de plaatselijke Raad van) Kerken. Er waren verkennende contacten 
met de Stichting Oude Gelderse Kerken over de mogelijkheden tot samenwerking. 
Bestuursleden vertegenwoordigden de stichting bij de algemene ledenvergadering van LJG 
Gelderland en bij officiële gelegenheden, zowel seculier als religieus. 
De Stichting neemt deel aan het overleg van beheerders van synagogale gebouwen in 
Noord-Oost Nederland. 
Er zijn goede contacten met de naaste buren.  
  
Door vele giften in 2010 en het opgang komen van de verhuur is de exploitie in de 2e helft 
2010 nagenoeg kostendekkend geweest. Zie verder de financiële verslaglegging. 
 
Beheerscommissie  
Bestuur en bouwcommissie voerden regelmatig overleg met bestuurders van LJG Gelderland 
als primaire gebruiker van het centrum. Namens de LJG Gelderland nemen de dames 
R. Mendel-Volgers en M. Ron-Vriezen, alsmede de heer L. Mogendorff  zitting in de 
gebruikerscommissie met als primaire taak het inventariseren van de gewenste inrichting en 
aankleding van het gebouw. Later maken zij samen met de heer E. Katz en mevrouw M. 
Kuipers-Katz deel uit van de beheerscommissie onder voorzitterschap van de heer J.S. de 
Graaf. In augustus 2010 sloten de heren Teunissen en Van Mansom zich als beheerders 
hierbij aan. 
 
Bouwcommissie, -overleg en -vergaderingen  
De samenstelling van de bouwcommissie was eind 2009 als volgt: de bestuursleden Katz en 
de Graaf (voorzitter), projectleider bouw de heer A. de Winter en de dames M. Kuipers-Katz, 
R. Mendel-Volgers en M. Ron-Vriezen en de heer L. Mogendorff. De commissie vergaderde 
begin 2010 nog enkele malen. 
Er was intensief overleg tussen de architect en de voorzitters zowel telefonisch als per e-mail. 
 
Doelstellingen voor 2011: 
 
-verstevigen exploitatie; meer vaste huurders; 
-aantrekken en organiseren van vrijwilligers voor ontvangsten en rondleidingen; 
-exploreren van de mogelijkheden tot het realiseren van de tweede fase; 
-beperking energiekosten; 
-voortzetting culturele activiteiten in samenwerking met De Alliantie en boekhandel Jansen en 
De Feijter te Velp 
-uitbouw van de ‘Vrienden van de Dierense sjoel’ 
 
 
Mei 2011 
 
 


