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Evenals vorig jaar zijn wij dit jaar verder gegaan met de inhaalslag op het gebied van 

professionalisering en modernisering van onze vereniging. Hoewel we er nog niet helemaal 

zijn, zijn er in het afgelopen jaar een paar belangrijke vorderingen gemaakt die, in het komende 

jaar, moeten leiden tot een afronding van dit proces. Zo is dit jaar samen met het ziekenhuis 

de beginselovereenkomst (de overeenkomst waarin de verplichtingen van het ziekenhuis 

omtrent Joodse identiteit zijn vastgelegd) per bepaling onderzocht op uitvoering, controle 

en actualiteit. Deze uitgebreide exercitie zal in 2013 moeten leiden tot een addendum aan 

het beginselovereenkomst, waardoor dit voor de CIZ belangrijke document weer up-to-date 

is. Zie hiervoor ook het separate verslag van de toetsingscommissie. Tevens is in 2012 een 

raamwerk gemaakt welke moet resulteren in een huishoudelijk reglement om voor het eerst 

de verhouding van het CIZ bestuur met de organisatie van de sjoel vast te leggen. Een gezond 

spanningsveld in deze is dat enerzijds de sjoel onlosmakelijk bij de CIZ hoort maar anderzijds 

het bestuur de verantwoordelijkheden voor de CIZ-sjoel zo veel mogelijk gedelegeerd wil 

houden bij de sjoelcommissie. Het is niet de ambitie van het bestuur om zich inhoudelijk 

en operationeel met de sjoel te bemoeien. Het te vormen huishoudelijk reglement moet de 

verbondenheid van de sjoel met de CIZ waarborgen met behoud van voldoende distantie 

tussen de sjoel en het bestuur van de vereniging. Nadat bovenstaande zaken beter geregeld 

en gemoderniseerd zijn wordt het tijd om de statuten van de vereniging te moderniseren. 

Verder zien wij dat het recent ingezette beleid tot meer overleg en breder draagvlak van de 

CIZ binnen ziekenhuis Amstelland zijn vruchten begint af te werpen. De vanuit ons initiatief 

opgerichte toekomstcommissie heeft een proces doorgemaakt dat er toe geleid heeft dat de 

Joodse identiteit op de agenda staat van de verschillende lagen binnen het ziekenhuis. Zowel 

de medische staf, het afdelingsmanagement en de logistieke dienst zijn actief betrokken in 

deze commissie. Het doel van deze commissie, bevorderen van de Joodse identiteit in het 

ziekenhuis, heeft reeds geleid tot een aantal acties die in onze ogen belangrijke mijlpalen zijn. 

Denk hierbij aan de permanente fototentoonstelling beneden in de centrale hal, waardoor het 

Joodse aspect van dit ziekenhuis ook buiten de Joodse Afdeling herkenbaar is, de zichtbare 

plaats van de Joodse identiteit op de website, de volledig in het iwrith vertaalde website, 

aangegeven door het Israëlische vlaggetje naast de Japanse en de Engelse en de eindelijk 

gerealiseerde sjabbatroute. Ook voor komend jaar heeft de toekomstcommissie een aantal 

plannen gemaakt die de Joodse identiteit verder zullen verstevigen. Zie hiervoor ook het 

separate verslag van de toekomstcommissie. 

Deze en andere projecten kunnen alleen van de grond komen door extra financiële middelen, 

zeker in het huidige bezuiningsklimaat dat ook diep binnen de muren gezondheidzorg 

doorklinkt. De Stichting Fonds SZA/CIZ (het Fonds) verschaft deze middelen. Afgelopen jaar 

Inleiding1. 
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zijn procedures geformaliseerd en beginnen aanvragen bij het Fonds binnen te komen. De 

samenwerking tussen afgevaardigden van het ziekenhuis en de CIZ verloopt zeer goed en 

tot op heden zijn een aantal identiteitsversterkende plannen goedgekeurd en financieel 

afgehandeld.

Met de afdeling Joodse Zaken, het Joodse ankerpunt van het ziekenhuis, wordt steeds intenser 

samengewerkt. Belangrijk is te noemen dat er een verandering heeft plaatsgevonden in het 

management van deze afdeling en dat de eerste contacten de afdelingsmanager Interne 

Boven en Diëtetiek als zeer prettig zijn ervaren. Een van de zaken die afgelopen jaar in nauw 

overleg zijn opgepakt zijn het bekijken en eventuele updaten van de verschillende joodse 

protocollen die worden gehanteerd. 

Wij willen al die anderen die zich veelal op vrijwillige basis voor de CIZ inzetten zeer hartelijk 

bedanken. Bovenstaande resultaten zijn alleen mogelijk door het werk van deze mensen. 

Arnon Kater

Voorzitter vereniging CIZ

Samenstelling van het bestuur

Arnon Kater Voorzitter

Michaël Hochheimer Penningmeester

Tali Eisenmann Secretaris

Marco Mogendorff Lid

Sharon Sanders Lid

Vacature
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In de bijlage vindt u het financiële jaarverslag en de brief van de kascommissie. Daar vindt u 

ook een algemene formele toelichting op de financiën van de vereniging. 

Besteding subsidie Fonds

In het kader van de afwikkeling van een tweetal legaten in 2011 is afgesproken dat de vereniging 

een driejaarlijkse subsidie van € 30.000 ontvangt van het Fonds. Hierbij is overeengekomen 

dat de vereniging deze subsidie separaat administreert en zo inzichtelijk maakt waaraan deze 

middelen zijn besteed. Vanaf de derde termijn van drie jaar (2017) is als extra voorwaarde 

gesteld dat deze subsidie pas verstrekt wordt als de Vereniging CIZ minder dan € 30.000 nog 

beschikbaar heeft van de tot dan toe verstrekte subsidies. Ook daarom is het noodzakelijk om 

de bestedingen uit de subsidie inzichtelijk te maken. Dit inzicht is geen formeel onderdeel van 

het financieel jaarverslag. Omdat het bestuur het toch belangrijk vindt om de leden inzicht te 

geven in de besteding van deze subsidie staat deze hier daarom separaat opgenomen.

Subsidie Fonds 2012 2011
Inkomsten
Saldo vorig boekjaar 29.112 - 

Subsidie - 30.000 

Totaal 29.112 30.000 

Uitgaven
Lustrum - 888 

Activiteiten toekomstcommissie 134 -

Totaal 134 888 

Saldo 28.978 29.112 

Ook in 2012 zijn deze middelen nauwelijks aangesproken. In december 2012 is de permanente 

fototentoonstelling geopend. Zie hierover meer in het verslag van de toekomstcommissie. Voor 

deze opening heeft de vereniging een bescheiden receptie georganiseerd. Daarnaast hebben 

we de domeinnamen www.joodsziekenhuis.nl en www.jewishhospital.nl geregistreerd. Deze 

verwijzen rechtstreeks naar de pagina’s over de joodse identiteit op de website van het 

ziekenhuis.

Michaël Hochheimer

Penningmeester

Financiën2. 
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De patiënten

De hoofdtaak van de sjoel is om er te zijn voor 

de patiënten in Ziekenhuis Amstelland. Het 

afgelopen jaar hebben we meerdere malen 

patiënten in onze sjoel mogen ontvangen. 

Bijeenkomsten

Sjoeldiensten

Alle sjabbatot en jamiem toviem was er 

dienst. De diensten werden goed bezocht met 

wekelijks circa 80 bezoekers. Dankzij de vele 

Simches en giften waren er goed voorziene 

kiddoesjiem, waarvan ook de patiënten op 

de Joodse Afdeling konden meegenieten. 

Simches

Er zijn 33 simches dit jaar in de CIZ gevierd. 

Er waren 27 geboortes, 32 mensen hadden 

een kroonjaar, 10 bar en bar mitswas, 

2 verlovingen en 6 choepot onder onze 

sjoelbezoekers. 

Overlijden

Helaas zijn er ook twee dierbare en 

regelmatige sjoelbezoekers ons ontvallen. 

Vrijdagavond

De vrijdagavonddienst wordt door zo’n 10 

á 15 man wekelijks bezocht, alhoewel er 

helaas soms een man tekort gekomen werd 

voor minjan. 

Mincha en Ma’ariev diensten

Mincha en Ma’ariev diensten worden 

gehouden op sjabbatmiddag in de 

wintertijd en Minchadienst in de zomertijd. 

Verschillende bezoekers hebben de se’oeda 

op sjabbatmiddag aangeboden. Het initiatief 

is duidelijk aangeslagen, wat blijkt uit het 

feit dat er vanaf begin februari elke week 

ruim minjan is. We hebben verschillende 

personen op bezoek gehad die hun kennis 

hebben overgedragen.

Kinderdienst eens per maand

Deze activiteit vindt iedere eerste sjabbat 

van de maand plaats georganiseerd door een 

groep enthousiaste vrijwilligers. De dienst 

wordt bezocht door circa 10-15 kinderen van 

verschillende leeftijd. Deze bijeenkomsten 

hebben weer nieuwe jonge gezinnen naar 

onze sjoel getrokken. 

Poerim

De sjoel was zeer goed gevuld met ongeveer 

140 bezoekers. 

Vrijdagavondmaaltijd

Ook hadden we in maart weer een traditionele 

vrijdagavondmaaltijd. De sjoel zat vol met 

100 gasten, waaronder de voorzitter van 

de RvB van Ziekenhuis Amstelland Jacques 

Moors en zijn vrouw. Er wordt genoten 

van een zeer goede maaltijd verzorgd door 

firma Marcus. Vele vrijwilligers hebben de 

tafels klaargezet en gedekt en hebben de 

maaltijden rondgebracht. 

Leeravond met Sjawoeot 

Ook dit jaar werd er voorgeleerd onder het 

genot van heerlijke käsekuche en lekker 

drinken. Op de 2e dag sjawoeot is de Megillat 

Ruth gelezen. 

Jamiem Nora’iem

We kijkwn terug op mooie sjoeldiensten 

met een zeer goede opkomst. Dit jaar is 

Sjoelcommissie3. 
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Jom Kippoer. Er waren krentenbollen, fruit 

en flesjes water. De meeste mensen hadden 

gelukkig gehoor gegeven aan het verzoek om 

15 minuten langer in sjoel te blijven om ook 

gezamenlijk Ma’ariev te zeggen. 

Traditionele lunch

De traditionele sjabbesmiddag lunch in 

december met Chanoeka was een succes 

met circa 100 bezoekers. Mede dankzij steun 

van de St. Vrienden Ziekenhuis Amstelland 

(Jizkorplaatjes) konden de entreeprijzen 

gereduceerd worden niet alleen bij deze 

lunch maar ook bij de eerder gehouden 

vrijdagavond maaltijd. De catering door 

HaBaron was goed verzorgd. 

Organisatie

Nieuwe CIZ-sjoelcommissie

Na 10 jaar is de voorzitter afgetreden. Als 

commissielid blijft hij zich inzetten voor de 

sjoel. Wij danken hem hartelijk voor zijn 

grote inzet als voorzitter en gabbe.

Gabbe team

Per 1 januari 2012 heeft de vorige gabbe zich 

na 26 jaar teruggetrokken en is er een Gabbe 

team benoemd, dat zich bezig houdt met de 

wekelijkse sjoeldiensten. Bij toerbeurt zijn 

twee leden wekelijks gabbe. 

Vrijwilligers

Wij beschikken over circa 80 vrijwilligers die 

voorgaan in de dienst, de sjoel open doen, de 

catering verzorgen, etc. Hiervoor zijn wij hen 

veel dank verschuldigd. Ook hartelijk dank 

aan de afdeling Joodse Zaken en de Raad van 

Bestuur, die ons altijd ondersteunt.

Welzijnscommissie

Wij zijn een welzijnscommissie begonnen 

om mensen te bezoeken, die vaak bij ons in 

sjoel kwamen, maar momenteel daartoe niet 

in de gelegenheid zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld 

met de Jamiem Nora’iem mensen bezocht 

die een roos hebben gekregen. 

NIHS 2.0

Er is veel gesproken over de ontwikkelingen 

binnen de NIHS, namelijk het plan om naar 

een federatiemodel over te gaan. Hiertoe 

zijn discussies gevoerd tussen de NIHS en 

de CIZ-sjoelcommissie, waarbij wij hebben 

aangegeven dat onze onafhankelijkheid voor 

ons zeer belangrijk is en dat we bepaalde 

gebruiken hebben waar wij ook in de 

toekomst niet van willen afwijken. Belangrijk 

voor ons is dat bij ons in sjoel iedereen zich 

welkom moet voelen. Wij willen, zonder 

dat er gevraagd moet worden of men lid is, 

iedereen kunnen oproepen of een mitswe 

geven. De NIHS heeft aangegeven dat dit 

geen bezwaar is en dat iedere sjoel vrij is 

ten opzichte hiervan een eigen beleid uit te 

stippelen. 

6 mei 2012 is een informatieve bijeenkomst 

gehouden met de sjoelbezoekers. Algemene 

informatie werd gegeven over de sjoel en de 

financiële situatie.  De NIHS gaf een presentatie 

over NIHS 2.0, het nieuwe beleidsplan van de 

NIHS. Dit is belangrijke informatie voor alle 

leden van de NIHS waarvan vele van onze 

bezoekers lid zijn. Eén van de belangrijkste 

beslissingen die genomen moet worden is of 

wij ons aansluiten bij de nieuw op te richten 

Federatie. Eind 2012 was hierover nog geen 
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niet zover was. 

Beveiliging

In goed overleg met de stichting Bij Leven en 

Welzijn (BLEW) hebben de vrijwilligers van 

BLEW over onze veiligheid gewaakt tijdens 

de sjoeldiensten. Hier zijn we hen zeer 

erkentelijk voor.

Een jaar met brandalarm, wat uiteindelijk 

voor onze sjoel geen gevolgen had. Mede 

door deze gebeurtenis is er besloten dat een 

aantal van de sjoelbezoekers een BHV cursus 

gaan volgen.

Communicatie

De Mitswe 

We hebben een nieuwe redacteur. Hartelijk 

dank voor de vorige redacteur, die de Mitswe 

letterlijk en figuurlijk kleur gaf. De Mitswe is 

in 2012 weer 3x verschenen. 

Facebook

Deze pagina wordt goed bekeken en er waren 

leuke reacties te lezen op de geplaatste 

berichten. Op deze geheime groepspagina 

houden we ruim 220 geïnteresseerden op de 

hoogte van alle activiteiten van de CIZ-sjoel. 

Giften

Talmoed

We hebben vijf delen mogen ontvangen 

van ‘Mattenat Ja’akov’ (Het geschenk van 

Ja’akov). Deze delen omvatten masechet 

Berachot (traktaat zegenspreuken), het 

eerste masechet van de Talmoed, met een 

nauwgezette vertaling en verklaring van de 

grootste joodse commentator Rasji. Verder 

zijn 18 exemplaren geschonken van masechet 

Ta’aniet om uit te leren op sjabbatmiddag. 

Dankzij een gift van het Fonds hebben we 

speciaal voor deze boeken een vitrinekast 

laten maken.

Giften

Naast de financiële giften hebben we ook een 

aantal materiële giften mogen ontvangen: 

een nieuwe zilveren kiddoesjbeker, boeken, 

een volledige Enceclopedia Judaica, 6 delen 

van de Sjoelchan Aroeg, een opbergbakje 

voor de kaarten en een besamiembusje. We 

zijn de gulle gevers zeer erkentelijk voor hun 

materiële en immateriële giften. 

Marco Mogendorff

Bestuurslid Vereniging CIZ en voorzitter 

sjoelcommissie a.i.
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Vanaf mei heeft de toekomstcommissie een coördinator die de vergaderingen van deze 

Toekomstcommissie organiseert. Vanaf die datum is de commissie 3 keer bijeengeweest en 

wel op 30 mei, 4 september en 4 december. Om de werkzaamheden overzichtelijk te houden 

is erna gestreefd steeds aan duidelijk herkenbare projecten te werken. Hieronder staan de 

resultaten van het afgelopen jaar samengevat.

Wisselende foto tentoonstelling in hal B ( de drukste hal!) van het ZHA.

De foto-expositie, die ten tijde van het 100-jarig bestaan, in het ziekenhuis in de maanden 

oktober + november 2011 is getoond krijgt in een aangepaste vorm een blijvende bestemming. 

Een wisselend foto-expositie wordt ondersteund met een prachtig bord met daarop de 

mooie tekst: “Remember the past, Live the Present en Trust The future”. Tijdens Chanoeka 

2012 is bovenstaande onthuld door 

de burgemeester Jan van Zanen van 

Amstelveen, Roza Swalef en Arnon 

Kater in aanwezigheid van onder 

andere de Police Attaché van de 

Israëlische Ambassade en meerdere 

leden van de Vereniging CIZ.

Voorbereiding nieuwe folder

Veel voorlichting over Joodse Zaken in 

het ziekenhuis op o.a. de website van 

het ZHA was vooral gericht op de niet-

joodse patiënt. Er is hard gewerkt aan 

een folder ‘De Joodse Patiënt’, waarin 

juist de uitstekende dienstverlening 

voor de Joodse bevolkingsgroep door 

de afdeling Joodse Zaken duidelijk 

wordt onderbouwt. De kosten 

van de folder worden door het 

Fonds en het ziekenhuis gedragen. 

Binnenkort wordt de folder gedrukt 

en via diverse bladen naar de Joodse 

gemeenschap verspreid en ook aan 

120 huisartspraktijken aan geboden.

Toekomstcommissie4. 
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Sjabbatroute

Het is nu mogelijk om zonder gebruikmaking van elektrische deuren op Sjabbat- en Jom 

Tovdagen patiënten te bezoeken op zowel de Joodse Vleugel als op de afdeling 100 en 200. 

De sjabbatroute is blauw en herkenbaar aan een menora (deze wordt vervangen door het 

CIZ-logo).

Website Ziekenhuis Amstelland

Alle teksten met betrekking tot Joodse aangelegenheden, inclusief de nieuwe folder, zijn 

vertaald in het Ivriet, zodat ook Israëliërs in hun vertrouwde taal kennis kunnen nemen van 

de Joodse dienstverlening in het ziekenhuis. Ook volgt er een vertaling in het Engels. Via 

icoontjes op de website van het ziekenhuis, te weten de Israëlische vlag, of de Engelse vlag 

komt men meteen op de vertaalde sites.

Kunstexposities

Er is een afspraak gemaakt dat in de komende jaren twee keer per jaar een (gerenommeerde) 

Joodse kunstenaar twee maanden in het ziekenhuis exposeert. In de zomer van 2013 zal werk 

van Betty Sluiter te zien zijn.

Coördinator toekomstcommissie

Samenstelling van de toekomstcommissie

Afdelingshoofd klinische afdeling (CIBO&DB)

Teamleider service

Hoofd polikliniek

Secretaris Vereniging CIZ

Voorzitter Vereniging CIZ

Voorzitter RvB Ziekenhuis Amstelland

Internist gastro-enteroloog, namens de medische staf

Hoofd Joodse Zaken

Coördinator
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In 2005 is tussen Ziekenhuis Amstelland en de Vereniging CIZ de Beginselovereenkomst 

gesloten, waarin voor het eerst is vastgelegd wat de plichten van Ziekenhuis Amstelland 

met betrekking tot de Joodse identiteit van het ziekenhuis zijn. Deze overeenkomst was 

nodig omdat de Vereniging CIZ vanaf 2005, als gevolg van de door de overheid opgelegde 

Governance Code, haar rechtstreekse invloed op de directie moest inleveren. Dit heeft 

te maken met de toelating van het Ziekenhuis tot het waarborgfonds. In het kader van de 

kapitaalverschaffing aan het Ziekenhuis is de verhouding tussen Ziekenhuis en CIZ nader 

uitgewerkt en vastgelegd.

Taak

In de Beginselovereenkomst is opgenomen dat elke 5 jaar een toetsing plaats zal vinden op 

de actualiteit. In 2011 heeft de vereniging daarom de toetsingscommissie opgezet. Deze 

heeft als taak deze toetsing voor te bereiden en uit te voeren. 

Aanpak

Toetsingskader

De commissie heeft een overzicht opgesteld met daarin alle onderwerpen uit de 

beginselovereenkomst opgesomd. Voor elk punt zijn één of meerdere indicatoren beschreven 

hoe bepaald wordt of aan de afspraken voldaan is. Ook is bepaald wie binnen het ziekenhuis 

of de vereniging de vraag van de indicator kan beantwoorden, of zou moeten kunnen 

beantwoorden. Het toetsingskader wordt vastgesteld in overleg met de Raad van Bestuur 

van het ziekenhuis.

Nulmeting

Op basis van het toetingskader heeft in 2012 een nulmeting plaatsgevonden. Samen met 

vertegenwoordigers van het ziekenhuis zijn alle punten besproken en beoordeeld. Hiermee 

is de stand van zaken, meer dan zes jaar na het sluiten van de Beginselovereenkomst in kaart 

gebracht. We kunnen nu al concluderen dat op de meeste punten de samenwerking verloopt 

zoals we hebben afgesproken. Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten gevonden en zijn er 

in de afgelopen jaren nieuwe inzichten onstaan. Hierover zijn we nu met het ziekenhuis in 

gesprek. Op basis van deze gesprekken kan in 2013 samen met het ziekenhuis aanvullende 

afspraken worden gemaakt in de vorm van een addendum.

Michaël Hochheimer

Toetsingscommissie5. 
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en Joodse Zaken werkt met 4 vaste medewerkers en 1 flexmedewerker. 

In februari is de curcus Esriem Miliem door Joodse Zaken gegeven voor 15 deelnemers uit de 

gehele organisatie. Dit waren vier bijeenkomsten van elk 2½ uur tijdens werktijd. Docenten 

worden betaald door Joodse Zaken. Deze curcus is bedoeld om medewerkers nog meer 

begrip te laten krijgen voor de eerste-, tweede- en derdegeneratie-oorlogsproblematiek 

en -trauma. In eerste instantie is dit gericht op onze Joodse patiënten maar deze kennis is 

ook relevant voor trauma van bijvoorbeeld de jappenkampen. Verder bestaat de cursus uit 

algemene educatie over het jodendom. De reader werd opnieuw gedrukt en aangepast voor 

de curcus. 

 

Elke maand werden nieuwe medewerkers verwelkomt met een rondleiding op de Joodse 

Vleugel. Bij de maandelijkse terugkomdag hield Joodse Zaken een voorlichtingsbijeenkomst 

van drie kwartier, waarbij de film “Joodse Traditie in Praktijk” werd vertoond. 

In december vond de onthulling plaats van de Foto Galerie van de C.I.Z van verleden tot 

heden. In oktober 2012 zijn 2 medewerkers Joodse Zaken voor studiereis mee geweest naar 

Auschwitz.

Voor alle feestdagen van Toe Bisjwat tot en met chanoeka werden er folders gedrukt. Deze 

zijn uitgedeeld op de Joodse Vleugel aan alle patiënten en medewerkers en ook op alle 

afdelingen en kantoren. Op de Joodse Vleugel werd er bij alle feestdagen iets bij de koffie 

gegeven passend bij de feestdag. Bij Poerim, Rosj Hasanna en Chanoeka was de traktatie 

voor alle medewerkers en patiënten in het hele ziekenhuis. Dit is wegens bezuinigingen van 

6 naar 3 traktaties per jaar gegaan. Met Toe Bisjwat zijn kinderen van Rosj Pina op bezoek 

geweest. Ze hebben voor patiënten gezongen en bloemen uit gedeeld. De Seider werd 

gehouden alleen voor patiënten, door een medewerker van Joodse Zaken. Op 4 mei werd 

de dodenherdenking gehouden voor personeel en patiënten met als spreker Rabbijn I. Vorst. 

In juni werd voor medewerkers de Wandeling door oud Joods Amsterdam georganiseerd. Er 

gingen 25 mensen mee vanuit de gehele organisatie. Dit was na het werk in eigen tijd. De gids 

werd door Joodse Zaken.

Per 1 juli valt Joodse Zaken onder het management van Interne Boven in plaats van rechtstreeks 

onder Jacques Moors. De manager werd door Roza zoveel mogelijk ingewerkt in de Joodse 

Riten. 6 maal werd er werkoverleg gehouden met het team Joodse Zaken. 

Eén medewerker Joodse Zaken participeert in het Joods Zorgcircuit.

Roza Swalef

Hoofd Joodse Zaken

14

Joodse ZakenBijlage A. 
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Samenstelling van de kascommissie per 31 december 2012

Omdat Leonard Sanders per 1 januari 2012 de nieuwe penningmeester van de CIZ-

Sjoelcommissie is, heeft hij met onmiddellijke ingang de kascommissie verlaten. Ruth Slager 

heeft als 3e lid aan de kascommissie toegevoegd.

Algemeen

De inkomsten van de vereniging bestaan voornamelijk uit contributies van de leden 1. 

en uit ontvangen giften en een subsidie van de Stichting Fonds SZA/CIZ. De giften die 

voornamelijk worden ontvangen door de CIZ-Sjoelcommissie, worden in het jaar waarin 

zij in de financiële verantwoording worden opgenomen als baten gerekend.

De activa en passiva en de resultaten over het boekjaar van de CIZ-Sjoelcommissie die 2. 

formeel een onderdeel is van de Vereniging CIZ, zijn in deze jaarrekening opgenomen en 

toegelicht op pagina 24.

Michaël Hochheimer

Penningmeester

Inleiding1. 

Samenstelling van de kascommissie

Ilan Joosten

Steven Degen

Ruth Slager
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2 Activa 2012 2011 

Stichting Ziekenhuis Amstelland
Deelneming in Stichtingskapitaal  293.022 293.022 

Kapitaalverstrekking 1.700.000  1.700.000 

Totaal 1.993.022  1.993.022 

Religieuze gebruiksvoorwerpen en boeken  P.M.  P.M. 

Vlottende activa
Liquide middelen vereniging CIZ 38.692  28.478 

Liquide middelen sjoelcommissie 3.906  8.473 

Totaal 42.598  36.951 

Voorschot
Te ontvangen subsidie klaarzetten sjoel 1.183  1.794 

Te ontvangen subsidie lustrum  -  10.751 

Te ontvangen subsidie Stichting Fonds SZA/CIZ 3.025 - 

Vooruitbetaald BLeW 1.060 - 

Totaal 5.268  12.545 
   

Totaal 2.040.888  2.042.518 

Passiva

Vermogen
Eigen vermogen vorig boekjaar 2.017.818  4.118.438 

Saldo boekjaar 12.733  -2.100.620

Eigen vermogen 2.030.551  2.017.818 

Kortlopende Schulden
Te betalen lunch  -  2.010 

Te betalen cadeaus jubilea  337  1.088 

Kosten lustrum  -  1.602 

Subsidie Stichting Fonds SZA/CIZ 10.000  20.000 

Totaal 10.337  24.700 
   

Totaal 2.040.888  2.042.518 

Balans per 31 december 20122. 
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Baten en Lasten 2012 2011

Vereniging CIZ
Baten 11.636 10.926 

Lasten 437 527 

Saldo 11.199 10.400 

CIZ - Sjoelcommissie
Baten 43.051 42.706 

Lasten 41.383 35.858 

Saldo 1.668 6.847 

Legaten
Baten  - 42.511 

Lasten  - 2.159.490 

Saldo  - -2.116.979 

Lustrum
Baten  - 12.551 

Lasten  - 13.439 

Saldo - -888 

Activiteiten
Baten  -  - 

Lasten 134  - 

Saldo -134 -

Saldo 12.733 -2.100.620 

Baten en lasten 20123. 
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Stichting Ziekenhuis Amstelland

Volgens de per 10 november 2005 gesloten beginselovereenkomst met Stichting Ziekenhuis 

Amstelland heeft de Vereniging CIZ de renteloze lening ad € 1,72 miljoen onherroepelijk en 

daadwerkelijk als kapitaal ad € 1,70 miljoen ter beschikking gesteld aan Stichting Ziekenhuis 

Amstelland.

De vereniging stelt als voorwaarde aan de kapitaalinbreng dat aan de cruciale principiële 

uitgangspunten met betrekking tot de Joodse Afdeling van het ziekenhuis geen afbreuk wordt 

gedaan.

Indien de Stichting Ziekenhuis Amstelland de beginselovereenkomst materieel overtreedt, 

is een boete verschuldigd van € 1,70 miljoen. Deze boete wordt geïndexeerd conform het 

indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het NZa. De overeenkomst tussen Vereniging 

CIZ en Stichting Ziekenhuis Amstelland is voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is één 

jaar voor de vereniging en twee jaar voor Stichting Ziekenhuis Amstelland. Bij ontbinding 

dient Stichting Ziekenhuis Amstelland een bedrag gelijk aan de boete (geïndexeerd) aan de 

Vereniging CIZ te betalen.

Religieuze gebruiksvoorwerpen en boeken

Dit betreft onder meer door derden aan de Vereniging CIZ in bruikleen ter beschikking gestelde 

religieuze voorwerpen en Tora - rollen. Er is ook een aantal voorwerpen eigendom van de 

Vereniging CIZ. Verder bezit de Vereniging CIZ een collectie boeken die is ondergebracht in 

de bibliotheek.

De religieuze gebruiksvoorwerpen en boeken zijn pro memorie in de balans opgenomen. 

De religieuze gebruiksvoorwerpen zijn voor een deel door derden in bruikleen aan de 

vereniging ter beschikking gesteld. Deze zijn verzekerd tegen actuele waarde t.w. € 440.000 . 

De verzekering loopt via Stichting Ziekenhuis Amstelland.

Toelichting op de balans4. 
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Vlottende activa

Rekeningen 2012 2011

Vereniging
Rekening-courant ABN AMRO  1.300 1.277 

Zakelijke Rekening ING  1.980 2.168 

Zakelijke spaarrekening ING 35.413 23.312 

Lustrumrekening  - 1.722 

Totaal 38.692 28.478 

Sjoelcommissie
Zakelijke Rekening ING  3.891 8.458 

Zakelijke spaarrekening ING 15 15 

Totaal  3.906 8.473 

Totaal 42.598 36.951 

De spaarrekening ABN-AMRO omvatte de legaten die in 2008 en 2009 zijn ontvangen. Deze 

rekening en de rekening-courant bij ABN-AMRO zullen in 2013 worden opgeheven.

Voorschot

Te ontvangen subsidie klaarzetten sjoel – Een bedrag van € 1.183 is ontvangen in 2013 van 

Stichting Ziekenhuis Amstelland ten behoeve van het klaarzetten van de sjoel in 2012. Dit 

bedrag is opgenomen als bate in 2012. 

Te ontvangen subsidie Stichting Fonds SZA/CIZ – Eind 2012 is een nieuwe vitrinekast ingebouwd 

in een muur van de ontmoetingsruimte. In deze kast staat een aantal boeken, waaronder een 

antieke talmoed en een Encyclopaedia Judaica, die gebruikt worden voor leeractiviteiten. De 

kosten hiervoor (€ 3.025,-) zijn gemaakt in december 2012. Begin 2013 is ter dekking van 

deze kosten een subsidie verstrekt.

Vooruitbetaald BLEW – Abusievelijk is een bedrag twee maal betaald. Hierover is een e-mail 

gestuurd naar BLEW. Daar is nooit op gereageerd. Derhalve beschouwen wij de betaling als 

een vooruitbetaling voor 2013.
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Kortlopende schulden

Dit betreft een aantal rekeningen voor de lunch van de CIZ-Sjoelcommissie en de afwikkeling 

van de legaten die na de balansdatum van 31 december 2012 zijn voldaan en in het boekjaar 

2012 geboekt zijn als lasten.

Te betalen cadeaus jubilea - In 2010 heeft de CIZ-Sjoelcommissie giften ontvangen 

ter financiering van het cadeau ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de CIZ-

Sjoelcommissie en de voorzitter daarin. Het cadeau was per 31-12-2010 nog niet aangeschaft, 

maar is wel al in 2010 geboekt. Het cadeau is in 2012 aangeschaft. 

Ter gelegenheid van een ander jubileum van een vaste sjoelbezoeker heeft de sjoelcommissie 

geld ingezameld voor een cadeau. Van het verzamelde bedrag was op 31-12-2012 nog een 

bedrag van € 337,- beschikbaar. Dit is in 2013 uitgekeerd.

Subsidie Stichting Fonds SZA/CIZ – De vereniging heeft in 2011 een driejaarlijkse subsidie van 

€ 30.000 ontvangen. Vanwege het driejaarlijkse karakter van deze subsidie wordt dit bedrag 

in drie gelijke delen van € 10.000 als bate geboekt. Het bedrag is wel al volledig ontvangen. 

De eerste twee tranches van € 10.000 zijn in 2011 en 2012 geactiveerd. De overige € 10.000 

is daarom pro forma als kortlopende schuld opgenomen en zal in 2013 voor €10.000 als bate 

worden genomen. Zie ook paragraaf  5.1.4.
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Vereniging CIZ – Algemeen

In deze paragraaf zijn de algemene baten en lasten beschreven. De baten en lasten van 

de CIZ-Sjoelcommissie, alsmede de baten en lasten met betrekking tot de legaten worden 

hieronder apart verantwoord.

Staat van baten en lasten

Algemeen 2012 2011

Baten
Contributie 1.535 780 

Giften  - 100 

Rente 101 46 

Subsidie 10.000 10.000 

Totaal 11.636 10.926 

Lasten
Bankkosten 141 120 

Organisatiekosten 81 316 

Presentjes / Bedankjes 215 15 

Diversen  - 75 

Totaal 437 527 

Saldo 11.999 10.400

Contributie

De vereniging telt ultimo 2012 134 leden. Verlenging van het lidmaatschap van de vereniging 

is vrijwillig. Contributie wordt op tweejaarlijkse basis geïnd: in 2012 is een verzoek tot betaling 

verstuurd voor de verenigingsjaren 2012 en 2013. 

Subsidie

De vereniging heeft in 2011 een driejaarlijkse subsidie van € 30.000 ontvangen. Vanwege het 

driejaarlijkse karakter van deze subsidie wordt dit bedrag in drie gelijke delen van € 10.000 

als bate geboekt. 

Toelichting op de baten en lasten5. 
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In deze paragraaf zijn de baten en laten van de CIZ-Sjoelcommissie beschreven. 

Staat van baten en lasten

Sjoelcommissie 2012 2011 2012 2011

Baten Lasten
Algemeen
Giften 7.865 15.818  - 50 

Verhuur Kastjes  910  1.050  -  - 

Rente-inkomsten 0  7  -  - 

Kiddoesj  - - 5.638 5.280 

Verzendkosten  - -  145  184 

Declaraties  - -  869  877 

Kosten Jizkorbord  - -  582  - 

Stoelhuur Sjoel  - -  119  256 

Attenties  - - 2.615 2.253 

Aanschaf Speelgoed  - - 65 47 

Vrijwilligersbijdragen  - - 1.500  775 

Bankkosten  - -  189  169 

Specifiek
Klaarzetten Sjoel 2.347  2.582 1.500 2.200 

Beveiliging BLeW 1.915  2.078 2.060 2.200 

Beveiliging Overig - -  908 1.155 

Kiddoesj Simche 20.187 15.308 14.940 13.870 

Aanschaffingen Sjoel 3.025 - 3.495  420 

Aanschaf Boeken 30 - 35  229 

Reparaties  - 275  360  483 

Diner 2.588  2.864 2.499 2.861 

Lunch 1.984  2.344 2.336 2.198 

Sjabbatmiddagdiensten 1.270 380  597  352 

Jubilea  931 -  931  - 

Totaal 43.051 42.706 41.383 35.859 

Saldo 1.668 6.847 

Baten 

De belangrijkste baten bestaan uit giften aan de sjoel door sjoelbezoekers. Daarnaast ontvangt 

de sjoelcommissie subsidies van Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland (€2.250,- in 2012 

en €2.675,- in 2011) en Stichting Fonds SZA/CIZ (€3.025,- in 2012).
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Legaten

In 2011 zijn de legaten volledig afgewikkeld en overdragen aan Stichting Fonds SZA/

CIZ. Voor een compleet beeld van de staat van baten en lasten in 2011 is deze paragraaf 

volledigheidshalve opgenomen.

Staat van baten en lasten

Legaten 2012 2011

Baten
Rente  -  42.511 

Totaal  - 42.511 

Lasten

Reservering Kosten afwikkeling legaten  -  - 

Juridische kosten  -  11.036 

Overdracht  -  2.148.455 

Totaal  - 2.159.490 

Saldo  - -2.116.979 
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In 2011 heeft de Vereniging haar 100-jarig bestaan gevierd. De financiën van het lustrum zijn 

in 2011 al afgewikkeld. Voor een compleet beeld van de staat van baten en lasten in 2011 is 

deze paragraaf volledigheidshalve opgenomen.

Staat van baten en lasten

Lustrum 2012 2011

Baten
Subsidie  - 12.551 

Totaal  - 12.551 

Lasten
De Mitswe  - 2.894 

Uitnodigingen  - 1.202 

Expositie  - 2.184 

Beveiliging  - 375 

Presentjes / Bedankjes  - 513 

Bankkosten  - 6 

Registratie  - 400 

Catering  - 5.865 

Totaal  - 13.439 

Saldo  - -888 
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Brief kascommissieBijlage C. 
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