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De Vereniging CIZ stelt zich tot doel de Joodse identiteit van 

Ziekenhuis Amstelland te waarborgen en faciliteren.
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Het jaar 2016 was zeer bewogen voor het Ziekenhuis Amstelland en daarmee voor de Vereniging CIZ. 

Onder leiding van de interim voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Ad Huijsmans, heeft het 

ziekenhuis de nieuwe toekomstvisie bepaald, genaamd “Top in Basiszorg”. Zijn visie, ondersteund door 

de Raad van Toezicht en zoals hij deze ook met ons heeft gedeeld in de ALV van juni 2016, dient als 

leidraad om de positie van het ziekenhuis in het zorglandschap van de regio Amsterdam/Amstelveen 

te behouden en te verstevigen. Daarbij wil het ziekenhuis zich vooral gaan richten op de zorg voor 

jongeren (verloskunde en pediatrie) en voor ouderen, twee groepen die sterk toenemen in onze 

omgeving. Het ziekenhuis staat in goed contact met de huisartsen in de omgeving, hetgeen een stevige 

basis vormt voor de zorgverlening die het ziekenhuis kan bieden. 

De heer Huijsmans heeft de nodige vaart gezet achter de implementatie van het plan en al een aantal 

concrete resultaten geboekt. Een goed voorbeeld hiervan is onder meer de uitbreiding van het aantal 

samenwerkingen die het Geboortecentrum van het ziekenhuis onderhoudt met dienstverleners in de 

regio. Daarnaast is eind september 2016 de Acute Opname Afdeling (AOA) open gegaan, waardoor de 

productiviteit van het ziekenhuis verder is toegenomen.

De Vereniging CIZ heeft alle ontwikkelingen op de voet gevolgd en op regelmatige basis overleg 

gevoerd met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht om erop toe te zien dat bij alle nieuwe 

plannen de Joodse identiteit van het ziekenhuis gewaarborgd blijft. Zo is, naast uiteraard de Afdeling 

Joodse Zaken, de Vereniging CIZ, nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe 

indeling van de Joodse vleugels boven en beneden in het kader van de in gebruik name van de AOA. De 

Toekomstcommissie heeft zich beziggehouden met de aankleding van de nieuwe afdeling welke naar 

verwachting het einde van 2017 gepresenteerd kan worden met een feestelijke opening.

Tevens is de Vereniging CIZ vanaf het begin in september 2016 betrokken geweest bij de selectie van de 

nieuwe bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, mevr. Esther Agterdenbos, die 1 juni 2017 zal beginnen. 

De Vereniging CIZ neemt de taak op zich vanuit haar rol om ervoor zorg te dragen dat de zij goed op 

de hoogte zal zijn van alle bestuurlijke zaken die relevant zijn aangaande de Joodse identiteit van het 

ziekenhuis.

Naast bovenstaande zaken die afgelopen jaar het bestuur van de Vereniging CIZ hebben beziggehouden, 

zijn er weer vele mooie activiteiten georganiseerd en zaken gecoördineerd door de Sjoelcommissie en 

de Toekomstcommissie. Verder in deze jaargang zult u daarvan de specifieke verslagen terugvinden. 

Hierbij wil ik graag Mattie Tugendhaft bedanken die de voorzitterstaak van de Toekomstcommissie 

met verve heeft opgepakt vanaf juni 2016. Rachel Muller doet verslag van afgelopen jaar van de 

hoofdactiviteiten van Team Joodse Zaken, waarbij het bestuur van de Vereniging CIZ haar met haar 

team en Margriet Adriaanse hartelijk wil bedanken voor de goede begeleiding van de herindeling van 

de Joodse vleugels en de komst van de AOA. Ook vindt u het bestuursverslag terug van de Stichting 

Fonds SZA/CIZ die weer met het steunen van een aantal relevante subsidieaanvragen heeft bijgedragen 

1. Inleiding
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In december 2016 hebben we stilgestaan bij de jaartijd van Robert Levi die heel veel heeft betekend 

voor het ziekenhuis, de Vereniging CIZ en de CIZ Sjoel. In het kader daarvan was op 22 januari 2017 

de onthulling van de Robert Levi Conversatieruimte op de eerste verdieping, een mooi en historisch 

eerbetoon, te meer aangezien een vernoeming niet eerder in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden.

Tot slot, dit was mijn eerste bestuursjaar als voorzitter van de Vereniging CIZ. Het was een vrij turbulent 

jaar, maar tevens zeer leerzaam en op dergelijke momenten leer je de organisatie juist goed kennen. 

Ik besef mij al te goed dat de Vereniging CIZ al vele jaren heeft gebouwd aan wat er nu staat en zich 

hierbij gesteund weet door vele betrokkenen binnen en buiten de vereniging. Dit heb ik inmiddels zelf 

ervaren en weet dat het zonder die steun een onmogelijke taak zou zijn om ons werk als bestuur goed 

te kunnen verrichten. Mede namens het bestuur is mijn dank daarom groot aan al die betrokkenen, en 

met de wetenschap van deze steun kijk ik daarom ook met vertrouwen naar 2017, waarin we weer een 

nieuwe fase ingaan van ons ziekenhuis.

Rogier Blocq

Voorzitter

Samenstelling van het bestuur

Rogier Blocq Voorzitter

Arnon Kater Vice-voorzitter

Coen Abram Penningmeester

Evy Hochheimer Secretaris

Marco Mogendorff Lid

Sjaron Vink Lid

Aviva Hekscher - Hartog Lid

Samenstelling op 31 december 2016



7

Fin
an

ciën
Algemeen

In bijlage C vindt u het financiële jaarverslag en in bijlage D de brief van de kascommissie. Daar vindt u 

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

Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de laatste termijn ontvangst van de 

subsidie toegekend door het Fonds.

Verantwoording 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. De vereniging heeft een drietal doelen 

voor deze subsidie:

1. de professionalisering van onze organisatie;

2. het organiseren van activiteiten die onze doelstellingen versterken;

3. het opbouwen van een financiële buffer. 

Er is met het Fonds overeengekomen dat de vereniging deze subsidie separaat administreert. 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 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 separaat opgenomen.

Subsidie Fonds 2016 2015

Ontvangen subsidie

Saldo vorig boekjaar 44.639       49.072 

Subsidie -  - 

Totaal 44.639 49.072 

Lasten

Professionalisering

Vernieuwen statuten -            333 

Websites 80               80 

Verzekeringen 1.056         1.056 

Secretariaat 3.805         2.965 

Totaal 4.941 4.433 

Saldo 39.698 44.639 

2. Financiën
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Verzekeringen 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De kosten van 

deze verzekeringen zijn ongeveer duizend euro per jaar. 

Secretariaat 

Met ingang van 2014 heeft het bestuur van de CIZ versterking gekregen van betaalde secretariële 

ondersteuning. In 2016 zijn de kosten hoger dan in het verleden. De oorzaak zijn de vele vergaderingen 

die het bestuur hield onder meer in het kader van de problematiek waarin het ziekenhuis zich bevond.

Coen Abram

Penningmeester



9

Sjo
elco

m
m

issie

Samenstelling van de sjoelcommissie

Marco Mogendorff Voorzitter

Josefa Meijer Secretaris

Leonard Sanders Penningmeester

Lea Slager Lid

Sarai Mock Lid

Rob Hochheimer Lid

Samenstelling op 31 december 2016

De patiënten

De hoofdtaak van de sjoel is om er te zijn voor de patiënten in Ziekenhuis Amstelland. Ook het 

afgelopen jaar hebben we meerdere malen patiënten in onze sjoel mogen ontvangen. Daarnaast heeft 

de sjoel een duidelijke functie als buurtsjoel voor de regio midden- en zuid Amstelveen. 

Sjoeldiensten

Alle ochtenden van de sjabbatot en Jamiem toviem was er dienst. De diensten werden goed bezocht 

door wekelijks circa 80 bezoekers. Tijdens alle diensten werd er een drosje gehouden door eigen 

sjoelbezoekers of externe rabbijnen. 

Dankzij de vele simches en giften waren er goed voorziene kiddoesjiem, waarvan ook de patiënten 

op de joodse afdeling konden meegenieten. Er zijn 22 simches dit jaar in de CIZ gevierd, vergeleken 

met 27 simches in 2015 en 34 simches in 2014. Helaas dus een dalende lijn, hier kan in 2017 actie op 

gezet worden d.m.v. het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden rondom het geven van een 

kiddoesj. 

Het is gebleken dat het moeilijk is, vooral in de zomermaanden, om minjan te krijgen op vrijdagavond. 

Mincha en Ma’ariew diensten werden gehouden op sjabbatmiddag, echter in 

de maanden mei, juni en juli werd uitsluitend Mincha dienst gehouden om 

19.00 uur. Tijdens deze diensten is er bijna elke week minjan. Verschillende 

bezoekers hebben de se’oeda op sjabbatmiddag aangeboden. Na Mincha 

werd er voorgeleerd door een gastspreker of iemand uit onze eigen sjoel. 

Beveiliging / BHV Cursus

Voor de beveiliging hebben we zeer regelmatig contact met alle betrokken 

instanties. In het licht van alle aanslagen die gepleegd worden in Europa is 

de joodse gemeenschap extra alert en waakzaam. De sjoelcommissie is zich 

hierdoor nog meer bewust van de noodzaak om de beveiliging van de CIZ-sjoel 

optimaal te krijgen. 

Als dank voor de beveiligingsinzet van alle medewerkers van BLEW is door de CIZ sjoelcommissie 

eind november een lekkere traktatie bezorgd bij de training. Dit werd door BLEW medewerkers zeer 

gewaardeerd.

Dit jaar is er een BHV training gegeven aan een aantal van onze vast sjoelbezoekers.

Jeugd / Kinderdienst

Een aantal activiteiten voor de jeugd werd georganiseerd waaronder 2 keer een jonge-gezinnenlunch. 

Voor de jongvolwassenen werd een Sjawoeot lunch georganiseerd. Zoals ieder jaar werd er ook dit 

jaar weer een kiddoesj aangeboden aan alle “geslaagden” van schooljaar 2015-2016. De belangstelling 

hiervoor was gemiddeld.

De Aniem Zemierot wedstrijd kreeg dit jaar geen vervolg bij gebrek aan kandidaten. 

3. Sjoelcommissie
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georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. De dienst wordt bezocht door circa 10-15 

kinderen en is een trekker voor jonge gezinnen om onze sjoel te bezoeken. 

Sjoelcommissie

Nadat Marc Degen en Marcel Blitz de sjoelcommissie in 2015 hebben verlaten, is de sjoelcommissie 

aangevuld met Josefa Meijer. De taken werden herverdeeld: Rob Hochheimer gaf de secretarisrol door 

aan Josefa Meijer. Marc Degen bleef in 2016 actief als vrijwilliger voor o.a. het organiseren van de 

sjoeldiensten en het rondbrengen van attenties bij simches en ziekte. Laila van Ments nam eind 2016 

afscheid van de sjoelcommissie. Zij ging op aliya en de sjoelcommissie bedankt Laila voor haar inzet in 

het algemeen en het organiseren van jongerenactiviteiten in het bijzonder.

CIZ-sjoel onderdeel van de Vereniging CIZ – sjoelgemeenschap Amstelland

De CIZ sjoel is een onderdeel van de Vereniging CIZ. Wanneer men lid wordt van de Vereniging voor 

euro 10,-- per persoon per jaar kan men ook aangeven: “Vriend van de CIZ sjoel” te willen worden 

voor euro 36,-- per persoon per jaar. Hiervoor krijgt men onder andere korting bij het geven van een 

kiddoesj en heeft men toegang en stemrecht tot de jaarvergadering van de “Vrienden van de CIZ sjoel”.

De sjoelgemeenschap Amstelland is opgericht voor leden van NIHS om hierdoor vertegenwoordigd te 

worden naar de raad van toezicht van de NIHS en het verschaft de CIZ sjoel extra inkomsten.

Vrijwilligers

Zonder de vrijwilligers is er geen sjoeldienst, staan de kiddoesj en de sjoel niet klaar, is er geen 

kinderdienst en zou het huisblad “De Mitswe” niet verschijnen. Vrijwilligers houden de sjoel in stand 

want samen “zijn” we de sjoel. Onze dank richting de vrijwilligers hebben we laten blijken door de 

vrijwilligers de vrijdagavondmaaltijd t.g.v. het Shabbos Project aan te bieden. 

Daarnaast een dank aan alle medewerkers van het ziekenhuis en met name de medewerkers van 

Joodse Zaken die altijd klaar staan om ons te ondersteunen. 

Poeriem

De Poeriem bijeenkomst, werd bezocht door 70 mensen. Velen waren 

verkleed zoals dat traditie is met Poeriem. Ook werd er goed gezorgd voor 

de inwendige mens. 

Leeravond met Sjawoeot 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde Sjawoeot leeravond waarbij net als 

in 2015 na Mincha een maaltijd werd aangeboden door Sal en Janny Roos, 

Ben en Henriëtte Blog, Jos van Dam en Sally Tawil. Door dit leuke initiatief was er een grote opkomst 

en werd de avond een succes door de bijdragen van zowel rabbijn Wim van Dijk als Leon Mock. Na 

Maariew werd er nog voorgeleerd door Michaël Hochheimer. 

Samenstelling van het gabbeteam

Ben Blog

Sef van Ments

Leo Mock

Marco Mogendorff

David Gaillard

Samenstelling op 31 december 2016
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Traditiegetrouw waren Rosj Hasjana en Jom Kippoer weer de drukst bezochte diensten bij ons in sjoel. 

Terugkijkend op de Jom tov dagen mogen we meer dan tevreden zijn over de opkomst en de diensten 

die er waren. De diensten waren zeer sfeervol, mede door de chazaniem die zich ook dit jaar weer 

vrijwillig ingezet hebben. Voor het 5e jaar op rij was er een eerste aanbijt na afloop van Jom Kippoer. 

Met Simchat Thora waren Coen Abram met schoonzoon Lior Gouverneur de chataniem in onze sjoel. 

De opkomst bij de installatie kon beter, maar Simchat Torah was het gezellig druk met veel kinderen. 

Vrijdagavondmaaltijd

Op 11 november hebben wij een vrijdagavond maaltijd georganiseerd, gecaterd door HaBaron. Deze 

maaltijd stond in het teken van het Shabbos Project. Het was een bijzonder geslaagde avond onder 

leiding van Leo en Yael Mock. Voor de vrijwilligers was deelname gratis als dank voor het verzette werk.

Traditionele lunch met Chanoeka

De traditionele sjabbesmiddag lunch met Chanoeka verviel dit jaar omdat kort voor Chanoeka er al 

een maaltijd was georganiseerd t.b.v. het Shabbos Project. De lunch is daarom verplaatst naar februari 

2017.

Communicatie

Communicatie naar sjoelbezoekers en belangstellenden vindt plaats via het blad “De Mitswe “dat dit 

jaar vier keer is uitgekomen te weten met Toe Bisjvat, Sjavoeot, Rosj Hasjana en Chanoeka. 

Daarnaast wordt er informatie verstrekt over de sjoeldiensten en activiteiten via onze geheime 

Facebook groepspagina waar 230 geïnteresseerden lid van zijn.
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Samenstelling van de toekomstcommissie 

Mattie Tugendhaft Voorzitter (vanaf 28-6, opvolger van Rachel Muller)

Rachel Muller Teamcoördinator Joodse Zaken

Ingrid Aldewereld Duty Manager Facilitair Bedrijf (Front Office)

Margriet Adriaanse Afdelingsmanager CIBO, DB, Joodse zaken en diëtetiek

Evy Hochheimer Secretaris Vereniging CIZ (vanaf 19-6, opvolger van Tali Eisenmann)

Rogier Blocq Voorzitter Vereniging CIZ (vanaf 19-6, opvolger van Arnon Kater)

Ad Huijsmans Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Leslie Noach Internist gastro-enteroloog, namens de medische staf

Lisette van der Poort Afdelingsmanager poliklinieken beschouwend

Nathalie Schrijver Kinderarts

Samenstelling op 31 december 2016

Algemeen

De Toekomstcommissie komt viermaal per jaar bijeen (1x per kwartaal) en heeft 3 hoofdtaken:

1. Het blijven monitoren van de beginselverklaring Ziekenhuis Amstelland en de Vereniging CIZ met 

alle onderlinge afspraken.

2. Het optische gedeelte: de Joodse identiteit duidelijk zichtbaar maken.

3. Onderzoeken aan welke Joodse faciliteiten, voor alle joden, behoefte is met oog op de Toekomst.

De uitdaging is hierbij een optimale balans in de doelstellingen te vinden.

Voorzitter

Rachel Muller, Teamleidster Joodse Zaken, heeft eind 2015 de taak van voorzitter van 

de Toekomstcommissie overgenomen toen de vorige voorzitter, Loek Witzenhauzen, om 

gezondheidsredenen terug moest treden. In praktijk blijkt de combinatie van beide functies een te 

zware belasting. Daarom heeft het bestuur van de CIZ Vereniging Mattie Tugendhaft, die zich al vele 

jaren met hart en ziel inzet voor Ziekenhuis Amstelland, benaderd om de voorzittersrol over te nemen. 

Aandachtspunten

Het afgelopen jaar heeft de Toekomstcommissie zich o.a. met de volgende onderwerpen bezig 

gehouden:

• Het koosjere eten binnen het ziekenhuis;

• De modernisering van het scholingsaanbod voor nieuwe medewerkers/medewerksters van 

Ziekenhuis Amstelland;

• De ondersteuning van de ingebruikname van de nieuwe Joodse vleugel en de voorbereiding van 

de aankleding daarvan;

• De voorbereiding van de opening van de Robert Levi Conversatieruimte.

4. Toekomstcommissie
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De afdeling Joodse Zaken is verantwoordelijk voor (het behoud van) de joodse identiteit van het 

ziekenhuis. De joodse identiteit is terug te vinden in het feit dat er een joodse vleugel is in het 

ziekenhuis waarin alleen kosjer eten geserveerd wordt en waar rekening gehouden wordt met sjabbat 

en alle feestdagen. Naast het strikt halachische aspect proberen wij ook de joodse sfeer, de nesjomme, 

zoveel mogelijk naar voren te brengen in het ziekenhuis.

Om bovenstaande te bewerkstelligen bestond het team Joodse Zaken in 2016 uit vijf medewerkers.

Werkzaamheden/activiteiten

De vaste werkzaamheden bestaan o.a. uit het bezoeken van en de zorg voor de 

joodse patiënten. Daarnaast wordt er voorlichting over de joodse identiteit 

van het ziekenhuis gegeven aan iedere patiënt die wordt opgenomen op een 

joodse afdeling en iedere nieuwe werknemer van het ziekenhuis. Nieuwe 

leden van de medische staf, alsmede al het personeel dat werkzaam is op de 

Joodse afdeling wordt individueel voorgelicht door één van de teamleden van 

Joodse Zaken. Andere nieuwe medewerkers krijgen de voorlichting tijdens de 

maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

Naast de vaste werkzaamheden hebben er in 2016 ook andere activiteiten 

plaats gevonden ter versterking van de joodse identiteit. In februari en maart 

vond de cursus Esriem Miliem plaats. Ongeveer 15 personeelsleden van het ziekenhuis namen hieraan 

deel. De cursus had, evenals voorgaande jaren, tot doel om medewerkers die werkzaam zijn op de 

joodse afdelingen of die in hun werk veel met joodse patiënten te maken hebben, te ondersteunen, te 

begeleiden en op te leiden zodat men in staat is joodse patiënten en hun familie, maar daarnaast ook 

andere patiënten met ondergane traumata, op te vangen. Daarnaast wordt getracht een grotere kennis 

bij te brengen over de rijkdom van diverse culturen en tradities in het ziekenhuis met als uitgangspunt 

de joodse cultuur, traditie en wetten. Om dit tweede doel te bereiken hebben we de indeling van de 

cursus iets aangepast. De cursus werd als zeer nuttig en leerzaam ervaren.

Voor alle feestdagen, van toe bisjwat tot en met chanoeka, zijn folders aanwezig met informatie 

over de betreffende feestdag. De folders werden verspreid onder de patiënten op de joodse 

vleugel en, digitaal, verstuurd naar alle medewerkers van het ziekenhuis. Op alle feestdagen zijn 

alle personeelsleden en patiënten getrakteerd op een toepasselijke lekkernij. Op een aantal van die 

feestdagen werd de traktatie door het team Joodse Zaken zelf uitgedeeld. Dit zorgde voor een leuke 

interactie met medewerkers, die anders weinig van de feestdagen meekregen.

Zoals elk jaar was er ook in 2016 een herdenkingsbijeenkomst voor patiënten en personeel i.v.m. 4 

mei. Mevrouw (Eva) Erwteman-Groen, oud-verpleegkundige van de voormalige CIZ, heeft bij deze 

bijeenkomst gesproken. Zij sprak zowel over haar eigen ervaringen in de oorlogstijd, als over de tijd 

erna, waaronder de heropening van de CIZ. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht.

Door de histadrut worden reizen georganiseerd voor groepen personeel uit verschillende ziekenhuizen 

in Israel. Evenals voorgaande jaren werd ons gevraagd een voorlichting over en rondleiding door 

Bijlage A. Joodse Zaken

Medewerkers Joodse Zaken

Rachel Muller Teamcoördinator Joodse Zaken

Myriam Clapper

Marc de Haas

Andrea Bachrach

David Gaillard

Samenstelling op 31 december 2016
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en Ziekenhuis Amstelland te verzorgen voor de groepen die naar Nederland kwamen. De groepen 

hebben de voorlichting gehad van een medewerker van het team Joodse Zaken en kregen daarna een 

rondleiding langs de verschillende punten in het ziekenhuis die de joodse identiteit weergeven. De 

groepen zijn zonder uitzondering bijzonder onder de indruk van de vele faciliteiten voor de joodse 

patiënten.

In juni vond de jaarlijkse wandeling voor het ziekenhuispersoneel door oud joods Amsterdam plaats. Er 

was ook dit jaar weer zeer veel belangstelling.

Herindeling en komst Acute Opname Afdeling (AOA)

Eind september 2016 is een nieuwe afdeling geopend in Ziekenhuis Amstelland, de Acute Opname 

Afdeling, AOA. De AOA is speciaal voor patiënten die ongepland worden opgenomen via de spoedpost 

of de polikliniek. Op deze afdeling worden patiënten van alle specialismen opgenomen. Het 

streven is dat patiënten maximaal 48 uur op de AOA verblijven. Zodra de diagnose is gesteld en het 

behandelplan vaststaat, wordt er gekeken of de patiënt naar huis kan of overgeplaatst wordt naar een 

verpleegafdeling in de Kliniek.

De komst van de AOA is gepaard gegaan met een herindeling van de klinieken. Om joodse patiënten de 

gelegenheid te geven om zowel voor snijdende als beschouwende specialismen op de joodse vleugel 

terecht te kunnen, is besloten de joodse vleugel te splitsen. Nu is er zowel in de Kliniek Boven als in de 

Kliniek Beneden een stuk joodse vleugel. Het totale aantal bedden is gelijk gebleven. In voorbereiding 

op deze herindeling is door het team Joodse Zaken extra scholing op het gebied van de joodse identiteit 

gegeven aan zowel zorgassistenten als verpleegkundigen. De voorzieningen die op de joodse vleugel 

boven al aanwezig waren zijn nu ook op de joodse vleugel beneden gerealiseerd. Voorbeelden hiervan 

zijn de lampen die op sjabbat aanblijven, dan wel op vaste tijden aan en uit gaan, het speciaal uit Israël 

geïmporteerde belsysteem waarmee de patiënt ook op sjabbat de verpleegkundige kan oproepen, een 

koosjere keuken en mezoezot aan de deuren.

Ook op de AOA zijn twee kamers waar bovengenoemde voorzieningen zijn aangebracht.

Rachel Muller

Teamcoördinator Joodse Zaken
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De stichting heeft als doel het in bewaring nemen, administreren en beheren van gelden welke door 

Stichting Ziekenhuis Amstelland (“SZA”) en de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging 

(“Vereniging CIZ”) ter beschikking van de Stichting zijn gesteld en welke afkomstig zijn van bij 

overeenkomst daartoe aangewezen, danwel vrijwillig daartoe bestemde aan SZA respectievelijk 

Vereniging CIZ opgekomen of nog opkomende erfstellingen, legaten en schenkingen. Meer in het 

bijzonder heeft de Vereniging CIZ het vermogen afkomstig van de nalatenschappen van mevrouw 

Moerel en mejuffrouw Stoppelman ter beschikking gesteld aan de stichting. De met dit laatstgenoemde 

vermogen te behalen opbrengsten kunnen worden benut voor de financiering van specifieke projecten 

binnen SZA. Deze specifieke projecten dienen als doel te hebben: de verwezenlijking en het behoud van 

de joodse identiteit binnen SZA.

De stichting keert geld uit ten behoeve van projectaanvragen, die vallen onder de doelstelling van de 

stichting. De aanvragen kunnen zowel van individuen als van stichtingen zoals SZA zelf of van andere 

rechtspersonen afkomstig zijn. Gedurende 2016 zijn er vier subsidieaanvragen gedaan, zowel door 

Ziekenhuis Amstelland alsmede door Vereniging CIZ.

Tweede Seideravond (CIZ- Sjoelcommissie)

De eerste aanvraag ging om een bijdrage aan de kosten voor het vieren van de 2e seideravond in de 

ontmoetingsruimte van SZA. De seideravond kon bijgewoond worden door leden van de Vereniging CIZ, 

patiënten en medewerkers van SZA. Voor de medewerkers is het bijwonen van een seideravond van 

belang omdat er veel vragen komen bij patiënten en medewerkers over de gebruiken die met Pesach 

te maken hebben. De aanvraag is in lijn met het doel van de Stichting om de joodse identiteit van het 

ziekenhuis te versterken en deze aanvraag is op basis hiervan goedgekeurd door het bestuur. 

Blad Mitswe (CIZ - Sjoelcommissie)

De tweede aanvraag behelsde een bijdrage van de Stichting aan het publiceren en verstrekken van het 

blad Mitswe, welke driemaal per jaar wordt uitgegeven door de CIZ-sjoelcommissie. Het verschijnen van 

de Mitswe bij de leden van de Vereniging CIZ en de verspreiding van het blad in het ziekenhuis draagt 

bij aan de instandhouding van de joodse identiteit. Daarbij wordt het blad ook buiten het ziekenhuis 

verspreid, wat zorgt voor verdere bekendheid van de joodse identiteit van het ziekenhuis. Daar deze 

aanvraag in lijn is met het doel van de Stichting om de joodse identiteit van het ziekenhuis te versterken 

is deze aanvraag goedgekeurd door het bestuur. 

Frisdranken en disposables (CIZ - Sjoelcommissie)

De derde aanvraag ging om het vergoeden van kosten van frisdranken en disposables welke zijn 

gemaakt/begroot voor tijdens de kiddoesj (bijeenkomst na sjoeldiensten) voor de periode 2015-1017.  

De kiddoesj wordt gezien als een belangrijk (sociaal) moment waar patiënten in contact komen met 

sjoelbezoekers. Daar deze aanvraag in lijn is met het doel van de Stichting om de joodse identiteit van 

Bijlage B. Stichting Fonds SZA/CIZ
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Aanvraag bijdrage Acute Opname Afdeling (‘AOA’) (Ziekenhuis Amstelland)

De vierde aanvraag ging om een bijdrage aan de verbouwingskosten van het ziekenhuis voor het 

creëren van de Acute Opname Afdeling met daarbij de herindeling van de joodse afdeling. Als onderdeel 

van deze verbouwing zijn er twee joodse afdelingen gecreëerd. Deze aanvraag is nog in behandeling 

gezien het verzoek van het bestuur tot verdere informatie en specificatie van de kosten voor de joodse 

afdelingen.

De Stichting Fonds SZA/CIZ (hierna te noemen het Fonds) beschikt over een eigen website, 

www.stichtingfondsszaciz.nl, waarop algemene informatie te vinden is over het Fonds, waaronder het 

meest recente jaarverslag en de inhoud van de statuten. 

De website biedt ook de mogelijkheid tot het online indienen van een aanvraag via een digitaal 

aanvraagformulier. Door het in gebruik zijn van de website voldoet het Fonds aan de nieuwe fiscale 

regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI status is daarmee behouden 

gebleven. 

Financiën

De door de CIZ in de stichting ingebrachte vermogens zullen als stamkapitaal intact blijven. De met 

deze vermogens te behalen opbrengsten worden besteed aan financiering van projecten die de 

verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit binnen SZA tot doel hebben. Een deel van het 

vermogen van het Fonds is medio 2013 in beheer gegeven 

aan de ABN AMRO. Het resterende deel is op deposito 

blijven staan en deze aanpak is in 2016 ongewijzigd 

gebleven.

Het vermogen van de stichting wordt voor 2/3 beheerd 

door ABN AMRO Mees Pierson via een Duurzaam 

Beleggen Mandaat. Het resterende gedeelte staat op een 

depositorekening eveneens bij ABN AMRO. 

Bestuur

De stichting kent geen winstoogmerk. Alle taken en werkzaamheden welke verricht worden door de 

bestuursleden zijn onbezoldigd. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vier personen, 

waarvan twee personen worden afgevaardigd door SZA en twee personen door Vereniging CIZ. In 

beginsel worden alle besluiten genomen met consensus van alle in functie zijnde bestuursleden. Indien 

dat niet mogelijk blijkt, worden de besluiten van de bestuursvergadering genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Mw. Drs. M.I. Verstappen

Voorzitter

Samenstelling van het bestuur

Mw. drs. M.I. Verstappen     Voorzitter, afgevaardigde RvT SZA

Mw. A. Hekscher-Hartog     Secretaris , afgevaardigde CIZ

Dhr. D.J. Emmens                 Penningmeester afgevaardigde RvT SZA

Dhr. A.P. Kater                               Lid, afgevaardigde CIZ 

Samenstelling op 31 december 2016
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1. De inkomsten van de vereniging bestaan voornamelijk uit contributies van de leden 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.

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

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

pagina 32.

3. Sinds 2014 heeft de Vereniging CIZ het beheer van het Jizkorbordfonds overgenomen van Stichting 

Vrienden Ziekenhuis Amstelland. De baten en lasten van dit fonds zijn op pagina 34 toegelicht.

Coen Abram

Penningmeester

1. Inleiding

Samenstelling van de kascommissie

May de Haas

Steven Degen

Ruth Slager
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Activa 2016 2015

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. 

Liquide middelen

Liquide middelen vereniging CIZ                56.795                57.100 

Liquide middelen sjoelcommissie                15.807                15.145 

Liquide middelen jizkorbordfonds                30.721                29.655 

Totaal               103.323               101.900 

Vorderingen

Vorderingen sjoelcommissie                  6.286                  1.633 

Totaal                  6.286                  1.633 

   

Totaal            2.102.631            2.096.555 

Passiva

Vermogen

Eigen vermogen vorig boekjaar            2.052.994            2.043.825 

Saldo boekjaar                  6.968                  9.169 

Eigen vermogen            2.059.962            2.052.994 

Kortlopende Schulden

Subsidie Fonds -                10.000 

Kort lopende schulden CIZ- Vereniging                  2.844 -

Kortlopende schulden sjoelcommissie                  9.104                  3.906 

Kortlopende schulden Jizkorfonds                  1.200 -

Totaal                13.148                13.906 

Voorzieningen

Jizkorbordfonds                29.521                29.655 

Totaal                29.521                29.655 

   

Totaal            2.102.631            2.096.555 

2. Balans per 31 december 2016
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6 Baten en Lasten 2016 2015

Vereniging CIZ

Baten 12.793 11.794 

Lasten 5.942 5.275 

Saldo 6.851 6.519 

Sjoelcommissie

Baten 28.293 33.841 

Lasten 28.176 31.191 

Saldo 117 2.650 

Jizkorbordfonds

Baten 1.259 2.458 

Lasten 1.259 2.458 

Saldo 0 0 

Saldo 6.968 9.169 

3. Baten en lasten 2016
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Activa

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.v. € 440.000. De verzekering loopt via Stichting 

Ziekenhuis Amstelland.

4. Toelichting op de balans
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Liquide middelen 2016 2015

Vereniging

Betaalrekening ING                        1.454                        1.049 

Spaarrekening ING                      55.341                      56.051 

Totaal                      56.795                      57.100 

Sjoelcommissie

Betaalrekening ING                              15                              15 

Spaarrekening ING                      15.792                      15.130 

Totaal                      15.807                      15.145 

Jizkorbordfonds

Betaalrekening ING                        1.305                            364 

Spaarrekening ING                      29.416                      29.290 

Totaal                      30.721                      29.655 

Totaal                    103.323                    101.900 

Vorderingen

Vorderingen 2016 2015

Sjoelcommissie

Te ontvangen vriendenbijdrage 2.844  -

Te ontvangen giften kidoesj 1.300 825

Te ontvangen Jizkorbordfonds 1.200 -

Te ontvangen subsidie klaarzetten sjoel 942 808

Totaal 6.286 1.633

Totaal 6.286 1.633

Te ontvangen vriendenbijdrage is de bijdrage die de Sjoelcommissie eind 2016 nog te ontvangen had 

van de Vereniging CIZ. De vriendenbijdrage wordt gelijktijdig met de contributie van de Vereniging 

geïncasseerd. In 2017 is dit bedrag overgeboekt.

Te ontvangen subsidie klaarzetten sjoel – Een bedrag van € 942 is ontvangen in 2017 van Stichting 

Ziekenhuis Amstelland ten behoeve van het klaarzetten van de sjoel in 2016. Dit bedrag is opgenomen 

als bate in 2016. 

Van het Jizkorfonds is ultimo 2016 nog een bedrag te vorderen voor een gehouden vrijdagavondmaaltijd.
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Kortlopende schulden

Kortlopende Schulden 2016 2015

Vereniging

Vriendenbijdrage aan Sjoelcommissie 2.844 -

Subsidie Fonds  - 10.000

Totaal 2.844 10.000

Sjoelcommissie

Vooruit ontvangen subsidie SZA/CIZ 6.000 -

Nog te betalen kidoesj 1.713 1.070

Vooruit ontvangen inkomsten 1.079 576

Nog te betalen div kosten 312 -

Nog te betalen lunch - 2.070

Aniem Zimirotwedstrijd - 150

Klaarzetten sjoel - 40

Totaal 9.104 3.906

Jizkorbordfonds

Te betalen vrijdagavondmaaltijd 1.200 -

Totaal 1.200 -

Totaal 13.148 13.906

Vriendenbijdrage aan Sjoelcommissie

Te betalen vriendenbijdrage is de bijdrage die de Sjoelcommissie eind 2016 nog te betalen had van 

de Vereniging CIZ. De vriendenbijdrage wordt gelijktijdig met de contributie van de Vereniging 

geïncasseerd. In 2017 is dit bedrag overgeboekt.

Subsidie Stichting Fonds SZA/CIZ

De vereniging heeft in 2014 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 tranche van € 10.000 is in 2014 vrijgevallen, 

en de tweede tranche van € 10.000 in 2015. Eind 2016 is het gehele bedrag vrijgevallen.

Vooruit ontvangen subsidie SZA/CIZ 

Ontvangen voor disposables van fonds SZA/CIZ ter dekking van de kosten van disposables voor 2015 

t/m 2017. 
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Giften en andere betalingen aan de sjoel met het oog op het volgende jaar.

Te betalen kiddoesj

Uitgaven die betrekking hebben op activiteiten in 2016, maar pas in 2017 zijn voldaan.

Voorziening

Jizkorbordfonds - Per 2014 heeft de vereniging het beheer op zich  genomen van het jizkorbordfonds. 

Om te benadrukken dat alle middelen van dit fonds in beheer zijn ten behoeve van de doelen van het 

fonds, zijn deze middelen opgenomen in een voorziening.

Jizkorbordfonds 2016 2015

Dotaties

Saldo vorig boekjaar     29.655     32.022 

Overdracht Jizkorbordfonds              -              - 

Ontvangen giften       1.000              - 

Rente inkomsten          126            91 

Totaal 30.781 32.113 

Onttrekkingen

Uitkeringen       1.200       2.400 

Bankkosten            60            58 

Totaal 1.260 2.458 

Saldo 29.521 29.655 

Uitkeringen

In 2016 is er één bedrag als bijdrage gevraagd. De uitkering is wel verwerkt in de voorziening maar 

ultimo 2016 nog niet voldaan.
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Vereniging CIZ – Algemeen

In deze paragraaf zijn de algemene baten en lasten beschreven.

Staat van baten en lasten

Algemeen 2016 2015

Baten

Subsidie 10.000 10.000 

Contributie 2.503 1.538 

Rente 290 256 

Totaal 12.793 11.794 

Lasten

Secretariaat 3.805 2.965 

Verzekeringen 1.056 1.056 

Presentjes / Bedankjes 549 389 

Jaarverslag 335 290 

Bankkosten 117 115 

Website 80 80 

Vernieuwen statuten - 333 

Bestuursvergaderingen - 47 

Totaal 5.942 5.275 

Saldo 6.851 6.519 

Contributie en giften

De vereniging telt ultimo 2016 196 leden. Verlenging van het lidmaatschap van de vereniging is vrijwillig. 

Contributie is in 2016 voor een jaar geïnd en er is daar waar nodig extra geïnd voor voorgaande jaren. 

Van diverse personen werd er in totaal een bedrag van € 903 extra geïnd.

Subsidie

De vereniging heeft in 2014 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. 

Secretariaat

Met ingang 2014 heeft het bestuur van de CIZ versterking gekregen van betaalde secretariële 

ondersteuning. De kosten die in 2016 hoger waren dan de voorgaande jaren had te maken met 

het veelvuldig vergaderen van het bestuur in het kader van de problematiek waar het Ziekenhuis 

Amstelland zich bevond.

5. Toelichting op de baten en lasten
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In deze paragraaf zijn de baten en lasten van de CIZ-Sjoelcommissie beschreven. 

Staat van baten en lasten

Sjoelcommissie 2016 2015

Lasten

Algemeen

Uitgaven Kiddoesj - 7.616

Attenties 962 841

Diversen 1.520 2.033

Subtotaal Algemeen 7.669 10.490

Specifiek

Klaarzetten Sjoel 1.210 1.040

Beveiliging BLeW 2.101 2.291

Beveiliging Overig 844 1.212

Kiddoesj Simche 8.876 6.226

Mitswe 2.001 1.666

Aanschaffingen Sjoel 1.546 2.903

Reparaties - 472

Lunch/Diner/Se'oeda 3.930 4.892

 Subtotaal Specifiek 20.508 20.701

Totaal 28.176 31.191

Baten

Algemeen

Giften 11.578 15.167

Verhuur Kastjes 976 825

Subtotaal Algemeen 12.554 15.992

Specifiek

Klaarzetten Sjoel 942 808

Beveiliging BLeW 100 849

Kiddoesj Simche 10.439 6.812

Mitswe 1.953 1.666

Aanschaffingen Sjoel - 2.903

Lunch/Diner/Se'oeda 2.306 4.811

Subtotaal Specifiek 15.739 17.849

Totaal 28.293 33.841

Totaal 117 2.650
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Baten

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

sjoelcommissie subsidies uit het Jizkorbordfonds. Dit fonds was tot midden 2014 onder beheer van 

Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland. Sinds eind 2014 beheert de Vereniging CIZ het fonds. In 

2016 is er één verzoek van de sjoelcommissie gedaan aan de Vereniging CIZ voor een bijdrage.
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Eind 2014 heeft de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland het beheer van het Jizkorbordfonds 

overgedragen aan de Vereniging CIZ. Het Jizkorbordfonds wordt gevuld door de verkoop van plaatjes 

ter nagedachtenis aan overleden dierbaren.

Staat van baten en lasten

Jizkorbordfonds
2016 2015

Dotaties

Saldo vorig boekjaar     29.655     32.022 

Overdracht Jizkorbordfonds              -              - 

Ontvangen giften       1.000              - 

Rente inkomsten          126            91 

Totaal 30.781 32.113 

Onttrekkingen

Uitkeringen       1.200       2.400 

Bankkosten            60            58 

Totaal 1.260 2.458 

Saldo 29.521 29.655 

Het fonds heeft in 2016 een uitkering gedaan.

Jizkorbordfonds 2016 2015

Diner 1.200 1.200

Lunch - 1.200

Totaal 1.200 2.400
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Amstelveen, 16 mei 2017 
 
 
 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Centrale Israëlietische 
Ziekenverpleging 
 
 
 
Onderwerp: verslag van de kascommissie inzake jaarstukken 2016 
 
 
 
Geachte leden, 
 
In gevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de rekening en verantwoording van het 
bestuur over 2016 onderzocht.  
 
Wij delen u mede dat wij de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten 
over 2015 akkoord hebben bevonden.  
 
De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor de penningmeester en het 
bestuur van de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging decharge te verlenen voor 
het gevoerde beleid. 
 
Wij willen zowel de penningmeester van uw vereniging, dhr. Coen Abram, als de 
penningmeester van de sjoelcommissie, dhr. L. Sanders, bedanken voor hun inzet en de wijze 
waarop zij hun werkzaamheden hebben uitgevoerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de leden van de kascommissie, 
 
 
 
 
 
Ruth Slager    Steven Degen    May de Haas 

Bijlage D. Brief kascommissie
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