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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 afgelopen jaar hebben alle vrijwilligers van de Vereniging CIZ zich weer flink ingezet voor de Joodse 

identiteit van het Ziekenhuis Amstelland. In dit jaarverslag wordt hierover door alle commissies en 

andere organen verslag van gedaan. Hier mogen we met zijn allen heel trots op zijn, want de Joodse 

identiteit van het ziekenhuis is niet iets vanzelfsprekends. Gelukkig realiseert iedereen zich dat goed, 

want onze vrijwilligers alsook het personeel en bestuurders van het Ziekenhuis Amstelland zetten zich 

met overtuiging daarvoor in, in een context van het ziekenhuis die nog steeds uitdagend is. 

Het ziekenhuis heeft in 2017 veel werk gemaakt om het plan “Top in Basiszorg” van 2016 te 

implementeren. Hierover heeft het bestuur van de Vereniging CIZ regelmatig contact met de voorzitter 

van de Raad van Bestuur mevrouw Esther Agterdenbos, die per 1 juni 2017 interim bestuurder Dhr. 

Ad Huijsmans is opgevolgd. Bij haar aantreden hebben het bestuur van de Vereniging CIZ en het 

Team Joodse Zaken mevrouw Agterdenbos goed kennis laten maken met de Joodse identiteit van het 

ziekenhuis en heeft zij zich hier ook met veel interesse in verdiept. Dit is van grote betekenis voor de 

samenwerking tussen de Vereniging CIZ en het ziekenhuis gebleken. Het bestuur van de Vereniging CIZ 

wordt tijdig en goed meegenomen in de relevante beslissingsprocessen ten aanzien van de organisatie 

alsook de toekomstplannen.

Op 22 januari 2017 vond de onthulling plaats van de Robert Levi Conversatieruimte op de eerste 

verdieping, een mooi en historisch eerbetoon waar in het vorige jaarverslag aandacht aan is gegeven in 

het kader van de voorbereiding hierop in het voorafgaande jaar. 

In de 2e helft van 2017 is door de Toekomstcommissie onder leiding van Mattie Tugendhaft hard 

gewerkt om de Joodse identiteit vorm te geven op de nieuwe Joodse afdeling op de Kliniek Beneden. 

De toewijding van deze commissie heeft zijn vruchten afgeworpen met een prachtige permanente 

tentoonstelling van ontwerper Piet Cohen als resultaat die op 26 april 2018 zal worden geopend.

De Sjoelcommissie was ook weer zeer actief afgelopen jaar met de organisatie van alle reguliere 

sjoeldiensten en voor de feestdagen, met daarnaast nog vele activiteiten voor jong & oud, en ook de 

oprichting van de contactcommissie. Tevens is het vernoemenswaardig dat afgelopen jaar de zogeheten 

Sjoelgemeenschap Amstelland is opgericht waarvoor de CIZ Sjoel de activiteiten organiseert. Mede 

hierdoor is ons ledenaantal gestegen van 196 leden naar 282 leden en is hiermee het belang van de CIZ 

Sjoel voor de regio toegenomen.

Rachel Muller doet verslag van afgelopen jaar van de hoofdactiviteiten van Team Joodse Zaken en ook 

vindt u het bestuursverslag terug van de Stichting Fonds SZA/CIZ die weer met het steunen van een 

aantal relevante subsidieaanvragen heeft bijgedragen aan de Joodse identiteit van het ziekenhuis.

Financieel is 2017 positief afgesloten, met name als gevolg van de bijdrage vanuit de Sjoelgemeenschap 

Amstelland die aan de CIZ Sjoel is toegekomen voor het organiseren van activiteiten.

1. Inleiding
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Tot slot wil ik namens het bestuur van de Vereniging CIZ alle vrijwilligers en iedereen die zich vanuit 

Ziekenhuis Amstelland heeft ingezet voor de Joodse identiteit hartelijk bedanken en hopen wij ook 

weer in 2018 op ieders betrokkenheid te kunnen vertrouwen.

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 2017
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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 veroorzaakt door gelden die zijn ontvangen vanuit de sjoelgemeenschap 

Amstelland. Deze ontvangsten zijn bedoeld voor het doen uitvoeren van sjoeldiensten door de CIZ 

sjoel commissie. Tussen de sjoelgemeenschap Amstelland en de CIZ vereniging moet nog formeel een 

convenant worden gemaakt, mondeling is er reeds overeenstemming over de uitgangspunten en de 

wederzijdse rechten en plichten.

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. In 

2018 zal om een nieuwe drie jaarlijkse subsidie worden verzocht.

Subsidie Fonds 2017 2016

Ontvangen subsidie

Saldo vorig boekjaar 39.698 44.639

Subsidie - -

Totaal 39.698 44.639 

Lasten

Professionalisering

Websites 94 80

Verzekeringen 1.210 1.056

NIW 3.975 -

Secretariaat 3.666 3.805

Totaal 8.945 4.941 

Saldo 30.753 39.698

2. Financiën
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Verzekeringen 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Secretariaat 

Het bestuur van de CIZ heeft betaalde ondersteuning voor het professioneel notuleren van de 

vergaderingen en het bijhouden van de ledenadministratie. 

NIW

Door tussenkomst van de Vereniging CIZ worden personeelsadvertenties van het Ziekenhuis Amstelland 

die te maken hebben met behoud van Joodse identiteit nadrukkelijk onder de aandacht gebracht via 

het NIW.

Coen Abram

Penningmeester
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Samenstelling van de sjoelcommissie

Marco Mogendorff Voorzitter

Josefa Meijer Secretaris

Rob Hochheimer Penningmeester

Lea Slager Lid

Sarai Mock Lid

Leonard Sanders Lid

Samenstelling op 31 december 2017

De bezoekers

De bijeenkomsten van de CIZ-sjoel worden gehouden in Ziekenhuis Amstelland. Het is dan ook 

de hoofdtaak van de sjoel om er te zijn voor de patiënten van het ziekenhuis. Enige malen per jaar 

ontvangt de sjoel patiënten die op dat moment in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daarnaast heeft de 

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

Helaas heeft de CIZ-sjoel twee markante sjoelbezoekers verloren in 2017. In april namen we afscheid 

van Ilanit Blitz en eind december kwam het nieuws dat Herman Hartog ons ontvallen was. 

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 28 

simches dit jaar in de CIZ gevierd, vergeleken met 22 simches in 2016, 27 simches in 2015 en 34 

simches in 2014. De dip in aangeboden kiddoesjiem uit 2016 lijkt hiermee dus een tijdelijke dip en 

niet een definitief ingezet dalende lijn. Daarnaast heeft de CIZ-sjoelcommissie de 

jongeren die geslaagd waren voor hun examen een kiddoesj aangeboden 

(de geslaagdendienst). De belangstelling hiervoor was helaas minimaal. 

Nog altijd is het moeilijk om, vooral in de zomermaanden, 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. 

Jeugd / Kinderdienst

Ook in 2017 werd er 2 keer een jonge-gezinnenlunch georganiseerd. Deze lunches zijn succesvol met 

een gemiddelde opkomst van tussen de 40 en 50 personen, waarvan de helft kinderen.  Zoals eerder 

genoemd werd voor de overige jeugd de “geslaagdendienst” georganiseerd. Voor het zingen Aniem 

Zemierot is helaas zeer beperkte belangstelling. We zien een groeiende belangstelling voor de sjoel 

van gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. We hopen dat hier uit voort vloeit dat er meer 

kandidaten zijn voor het zingen van Aniem Zemierot.

Iedere eerste sjabbat van de maand vindt een kinderdienst plaats voor kinderen van 2 tot 8 jaar, 

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. 

3. Sjoelcommissie
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In 2017 heeft Rob Hochheimer de rol van penningmeester overgenomen van Leonard Sanders. Leonard 

blijft wel lid van de sjoelcommissie. Lea Slager werd gekozen als lid van de sjoelcommissie.

Contactcommissie

In 2017 is de Contactcommissie in het leven geroepen. Deze bestaat uit Marc Degen, Edith de Haas en 

Henriët Koopman. Zij zijn actief als vrijwilliger voor o.a. het rondbrengen van attenties bij simches (jnf-

bomen, bloemen) en ziekte (fruitmand). De Contactcommissie heeft eens in de 2 maanden overleg 

over de af te leggen bezoeken. Op regelmatige basis is er contact tussen de Contactcommissie en de 

sjoelcommissie.

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 18,- 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 in oktober 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 opkomst met Poeriem was bovengemiddeld groot met 150 personen. 

Velen waren verkleed zoals dat traditie is met Poeriem. Het opgehaalde 

“halve-shekel” geld is overgemaakt naar Zichron Menachem. 

Pesach

Voor de tweede keer op rij organiseerden Erik en Andrea Bachrach een 

gemeenschappelijke seider in de CIZ-sjoel. Met een opkomst van ruim 50 

bezoekers was dit een groot succes. 

David Abraham bood de sjoelbezoekers op eerste dag jom tov een vleeskost maaltijd aan. 

Samenstelling van het gabbeteam

Ben Blog

Sef van Ments

Leo Mock

Marco Mogendorff

Samenstelling op 31 december 2017
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Wij kijken terug op een zeer geslaagde Sjawoeot leeravond waarbij net als in voorgaande jaren 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 Van Dijk als rabbijn Vorst. Na Maariew werd er nog voorgeleerd door 

Michaël Hochheimer. 

Jamiem Noraiem

Traditiegetrouw waren Rosj Hasjana en Jom Kippoer weer de drukst bezochte diensten bij ons in sjoel. 

Met name Rosj Hasjana kende een bijzonder grote opkomst vanwege het optreden van het sjoelkoor 

tijdens de dienst. 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 Maury en Michael Swartz de chataniem in onze sjoel. De opkomst 

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

Maaltijden

In februari is er een Toe Bisjvat sjabbatlunch georganiseerd onder leiding van Leo en Yael Mock. In 

oktober was er een vrijdagavond maaltijd onder leiding van rabbijn Vorst. Deze maaltijd werd 

georganiseerd in het kader van het Shabbat project en werd aan alle vrijwilligers van de sjoel gratis 

aangeboden als dank voor hun inzet.

Communicatie

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

jaar twee keer is uitgekomen te weten met Pesach en Rosj Hasjana. Daarnaast wordt er informatie 

verstrekt over de sjoeldiensten en activiteiten via onze geheime Facebook groepspagina waar 270 

geïnteresseerden lid van zijn.
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Samenstelling van de toekomstcommissie 

Mattie Tugendhaft Voorzitter

Esther Agterdenbos Voorzitter Raad van Bestuur (vanaf 1-7, opvolger van Ad Huijsmans)

Rachel Muller Teamcoördinator Joodse Zaken

Ingrid Aldewereld Afdelingsmanager Hotelservices

Margriet Adriaanse Afdelingsmanager Kliniek Beneden, Joodse zaken en diëtetiek

Leslie Noach Internist gastro-enteroloog, namens de medische staf

Lisette van der Poort Afdelingsmanager poliklinieken beschouwend

Nathalie Schrijver Kinderarts

Rogier Blocq Voorzitter Vereniging CIZ

Evy Hochheimer Secretaris Vereniging CIZ

Samenstelling op 31 december 2017

Algemeen

De Toekomstcommissie heeft 3 hoofdtaken:

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

alle onderlinge afspraken.

2. 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.

De Toekomstcommissie is in het jaar 2017 vier keer voltallig bijeen geweest. Daarnaast zijn twee 

subgroepen geformeerd die ieder met een specifiek onderwerp aan de slag zijn gegaan. De resultaten 

daarvan zijn telkens voorgelegd aan de voltallige Toekomstcommissie. 

De eerste subgroep heeft zich bezig gehouden met de aankleding van de nieuwe Joodse afdeling 

beneden.  Samen met de bekende kunstenaar Piet Cohen is nagedacht op welke wijze het Joodse 

karakter van deze afdeling benadrukt zou kunnen worden. Dat heeft ertoe geleid dat in het voorjaar 

van 2018 een aantal kunstwerken van Piet Cohen zullen worden geplaatst. Niet alleen op de nieuwe 

Joodse afdeling, maar ook aan de wanden van de Joodse afdeling boven.

De tweede subgroep heeft zich gebogen over de vernieuwing van het scholingsaanbod voor 

medewerkers van ZHA ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor de verpleging en 

verzorging van Joodse patiënten. Meer dan in het verleden zal gebruik gemaakt worden van korte 

filmpjes om uitleg te geven. We kijken daarbij goed naar materiaal dat reeds door andere organisaties 

is ontwikkeld, zodat wij het wiel niet onnodig opnieuw uitvinden. Het nieuwe scholingsaanbod zal 

gaan aansluiten bij de digitale werkwijze die al voor andere scholingsdoeleinden in gebruik is bij het 

ziekenhuis.

Naast de onderwerpen uit de twee subgroepen is ook de kwaliteit van de kosjere maaltijden 

regelmatig onderwerp van gesprek 

geweest. Enkele leden van de 

Toekomstcommissie hebben 

deelgenomen aan proefpanels 

waarin maaltijden beoordeeld 

werden en zij hebben feedback 

gegeven aan de leverancier. 

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

Amstelland. De joodse identiteit is terug te vinden in het feit dat er twee joodse vleugels zijn 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 bestaat het team Joodse Zaken uit vijf medewerkers. Per 

september 2017 heeft Sherel Corper-Wijnschenk de plaats van David Gaillard in dit team overgenomen.

Dagelijkse werkzaamheden

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.

Scholing

Er is een nieuwe les ontwikkeld, over kasjroet, voor de Servicemedewerkers. Deze les is opgenomen in 

de module Voeding van de MBO-opleiding die de Servicemedewerkers verplicht volgen. In deze les, die 

zo’n drie uur duurt, wordt theorie afgewisseld met praktijk en actieve opdrachten en rollenspelen om 

zo de hiaten op het gebied van kasjroet, alsmede het op een goede manier overbrengen ervan naar 

de patiënt, op te vullen. Een deel van de Servicemedewerkers heeft deze module in 2017 gevolgd, de 

rest zal de module in 2018 volgen. De les is ontwikkeld en wordt gegeven door het team Joodse Zaken.

De jaarlijkse cursus Esriem Miliem, die tot doel heeft al het personeel maar met name voor personeel 

werkzaam op de Joodse Vleugels meer inzicht te geven in ‘de joodse patiënt’, is in 2017 helaas niet 

door gegaan. Door het enorme tekort aan personeel in de zorg, bleek het niet mogelijk personeel uit 

te roosteren.

Feestdagen

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. Ter ere van Chanoeka 

heeft het team Joodse Zaken alle werknemers van het ziekenhuis getrakteerd op de chocolade’letter’ 

Chai. Dit werd mogelijk gemaakt door de bijdrage van Stichting Fonds SZA/CIZ. Een deel van de 1200 

Bijlage A. Joodse Zaken

Medewerkers Joodse Zaken

Rachel Muller Teamcoördinator Joodse Zaken

Myriam Clapper

Marc de Haas

Andrea Bachrach

Sherel Corper

Samenstelling op 31 december 2017
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en letters werd door het team zelf uitgedeeld. Dit zorgde voor een leuke interactie met medewerkers, die 

bijzonder geïnteresseerd waren en dit gebaar zeer waardeerden.

Feestelijke opening

Ter herinnering aan en als blijvende waardering voor voormalig bestuurder van respectievelijk 

vereniging CIZ en Ziekenhuis Amstelveen, Robert Levi, is besloten de conversatieruimte op de Kliniek 

Boven naar hem te vernoemen. De Robert Levi conversatieruimte is in januari feestelijk geopend.

Jaarlijks terugkerend

Op sjabbat 18 maart, was er een open dag, ter ere van de landelijke ‘dag van de zorg’. Het team 

Joodse Zaken heeft met een kraam gestaan en veel aanloop gehad. De kidoesjwijn, stukjes challe en 

zakjes Israelische Bissli die we uitdeelden trokken veel mensen en riepen leuke vragen op. De Joodse 

identiteit van het ziekenhuis heeft hiermee grotere bekendheid gekregen.

Zoals elk jaar was er ook in 2017 een herdenkingsbijeenkomst voor patiënten en personeel op 4 mei. 

De heer (Joop) Levy heeft bij deze bijeenkomst gesproken. Hij sprak over zijn ervaringen tijdens de 

oorlog. De bijeenkomst werd goed bezocht.

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

was ook dit jaar weer veel belangstelling.

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 

Ziekenhuis Amstelland te verzorgen voor de groepen die naar Nederland kwamen. De groepen hebben 

de voorlichting gehad van iemand 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.

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 Israëlitische Ziekenverpleging (“CIZ”) 

ter beschikking van de Stichting zijn gesteld en welke afkomstig zijn van bij overeenkomst daartoe 

aangewezen, danwel vrijwillig daartoe bestemde aan SZA respectievelijk CIZ opgekomen of nog 

opkomende erfstellingen, legaten en schenkingen. Meer in het bijzonder heeft de 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.

Projectaanvragen

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 2017 zijn er zes subsidieaanvragen behandeld.

Tweede Seideravond/Toebisjwat-lunch/Shabbos-project (CIZ- Sjoelcommissie)

Vanuit de CIZ-Sjoelcommissie zijn er drie aanvragen geweest:

De aanvragen gingen om bijdrages bij bijeenkomsten georganiseerd door de CIZ-sjoelcommissie. 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 verstrekken en deze 

aanvraag is op basis hiervan goedgekeurd door het bestuur. De Toebisjwat-lunch heeft eenzelfde doel 

en is in dezelfde lijn goedgekeurd. 

De aanvraag voor het Shabbos project was voor een bijdrage aan een vrijdagavond maaltijd. Wereldwijd 

wordt er jaarlijks een weekend georganiseerd vol met activiteiten rondom de shabbat. De CIZ-

sjoelcommissie acht het van belang dat ook zij meedoet met dit project middels het organiseren van 

een vrijdagavondmaaltijd voor leden en patiënten. Aangezien de aanvraag voldoet aan de geldende 

criteria in de statuten van de Stichting is deze aanvraag ook goedgekeurd.

Aanvraag bijdrage Acute Opname Afdeling (‘AOA’) (Ziekenhuis Amstelland)

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

de Acute Opname Afdeling met daarbij de verhuizing van de joodse afdeling. Als onderdeel van deze 

verbouwing zijn er twee joodse afdelingen gecreëerd. Deze aanvraag is in 2016 ingediend en is op basis 

van gedetailleerde informatie (aangeleverd op verzoek van het bestuur van Stichting t Fonds SZA/CIZ) in 

2017 goedgekeurd. De joodse afdeling is verplaatst en opgesplitst in twee separate afdelingen als gevolg 

van de inrichting van de AOA. Gezien de investeringen die zijn gedaan voor (1) de voorzieningen van de 

koshere keuken en (2) shabbat voorzieningen in de verlichting en de verpleegoproep, is ons gebleken 

Bijlage B. Stichting Fonds SZA/CIZ



16

St
ic

h
ti

n
g

 F
o

n
d

s 
SZ

A
/C

IZ

16

St
ic

h
ti

n
g

 F
o

n
d

s 
SZ

A
/C

IZ dat de kosten zijn gemaakt ter behoud en versterking van de Joodse identiteit van het ziekenhuis. Dit 

voldoet aan de geldende criteria in de statuten van de Stichting voor het aanwenden van gelden.

Aanvraag aankleding nieuwe joodse afdeling (Toekomstcommissie):

De joodse afdeling is verplaatst en opgesplitst in twee separate afdelingen als gevolg van de inrichting 

van de AOA. De nieuwe joodse afdeling is niet als zodanig te herkennen en derhalve heeft de 

Toekomstcommissie dhr. Piet Cohen verzocht hier een kunstwerk voor te ontwerpen. De aankleding 

van deze afdeling met joodse symboliek ontworpen door dhr Piet Cohen versterkt de joodse identiteit. 

Hiermee voldoet de aanvraag aan de geldende criteria in de statuten van de Stichting voor het 

aanwenden van gelden. De kunstwerken worden eind april 2018 onthuld.

Aanvraag chocolade ‘Chai’ (Joodse Zaken, SZA):

De afdeling Joodse Zaken heeft eind 2017 het Fonds benaderd in verband met een bijdrage voor een 

project rondom het joodse feest Chanoeka. Alle werknemers en vrijwilligers hebben tijdens het joodse 

feest Chanoeka een chocolade letter ‘Chai’ ontvangen. Het doel van dit project is de aandacht van alle 

werknemers van het ziekenhuis te vestigen op dit joodse feest alsmede op de joodse identiteit van 

Ziekenhuis Amstelland. Hiermee voldoet de aanvraag aan de geldende criteria in de statuten van de 

Stichting voor het aanwenden van gelden.

Besteding Projectgelden

Het bestuur heeft geconstateerd dat de donaties gegeven worden aan projecten die in lijn zijn met 

het doel van het fonds. Tegelijkertijd heeft het bestuur 

geconstateerd dat het daarbij gaat om veelal kleine 

projecten zonder een sterke onderlinge samenhang. 

Ook is het aantal ingediende voorstellen niet erg hoog. 

Daarom heeft het bestuur begin 2018 het verzoek gedaan 

aan de voorzitter van het CIZ om een plan te ontwikkelen 

hoe de joodse identiteit gewaarborgd kan blijven in 

het ziekenhuis. De middelen voor het ontwikkelen van 

dit plan, evenals de middelen voor het uitvoeren van projecten die onderdeel uitmaken van dit plan, 

kunnen ter beschikking gesteld worden door het Fonds. Het bestuur verwacht dat op deze wijze de 

middelen meer effectief kunnen worden ingezet.

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. 

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 2017
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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.  Het beheer van 

een groot deel van het vermogen van het Fonds is medio 2013 in beheer gegeven aan de ABN AMRO. 

Het resterende deel is op een Vermogensspaarrekening blijven staan.

Het vermogen van de stichting wordt thans voor 4/5 beheerd door ABN AMRO Mees Pierson via 

een Duurzaam Beleggen Mandaat. Het resterende gedeelte staat op een Vermogensspaarrekening 

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 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 1 stem.

Mw. Drs. M.I. Verstappen

Voorzitter
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1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, ontvangen giften, een 

(eventuele) subsidie van de Stichting Fonds SZA/CIZ en ontvangsten van de Sjoelgemeenschap 

Amstelland. 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 Sjoelgemeenschap Amstelland ontvangt van de Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge per 

kwartaal een bijdrage voor het kunnen (laten) organiseren van sjoeldiensten en activiteiten. In 

2017 is eenmalig een extra bijdrage ontvangen in het kader van een besluit van de Raad van 

Toezicht van de NIHS die aan sjoelgemeenschappen na rato van aantal aangesloten leden NIHS 

een extra betaling heeft gedaan.De Vereniging CIZ heeft een reservering gemaakt voor het geval 

de sjoelgemeenschap besluit uit de federatie NIHS te treden, waarna 1 jaar aan ontvangen 

subsidie moet worden terugbetaald.

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 2017 2016

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                          66.823                          56.795 

Liquide middelen sjoelcommissie                          76.846                          15.807 

Liquide middelen jizkorbordfonds                          31.759                          30.721 

Totaal                       175.428                       103.323 

Vorderingen

Vorderingen sjoelcommissie                            4.103                            6.286 

Totaal                            4.103                            6.286 

   

Totaal                    2.172.553                    2.102.631 

Passiva

Vermogen

Eigen vermogen vorig boekjaar                    2.059.962                    2.052.994 

Saldo boekjaar                          39.855                            6.968 

Eigen vermogen                    2.099.817                    2.059.962 

Kortlopende Schulden

Kort lopende schulden CIZ- Vereniging                          22.352                            2.844 

Kortlopende schulden sjoelcommissie                            6.250                            9.104 

Kortlopende schulden Jizkorfonds                                      -                            1.200 

Totaal                          28.602                          13.148 

Voorzieningen

Jizkorbordfonds                          31.759                          29.521 

Continuiteitsreserve t.b.v. Sjoelgemeenschap 
Amstelland 

                         12.375 -                  

Totaal                          44.134                          29.521 

   

Totaal                    2.172.553                    2.102.631 

2. Balans per 31 december 2017
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7 Baten en Lasten 2017 2016

Vereniging CIZ

Baten 3.745 12.793 

Lasten 13.224 5.942 

Saldo -9.479 6.851 

Sjoelcommissie

Baten 87.962 28.293 

Lasten 38.628 28.176 

Saldo 49.334 117 

Jizkorbordfonds

Baten 2.301 1.259 

Lasten 2.301 1.259 

Saldo 0 0 

  

Saldo 39.855 6.968 

3. Baten en lasten 2017
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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. De verzekering loopt via Stichting Ziekenhuis Amstelland.

4. Toelichting op de balans
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Liquide middelen 2017 2016

Vereniging

Betaalrekening ING                          20.323                            1.454 

Spaarrekening ING                          46.500                          55.341 

Totaal                          66.823                          56.795 

Sjoelcommissie

Betaalrekening ING                        76.831                          15.792  

Spaarrekening ING                          15                          15 

Totaal                          76.846                          15.807 

Jizkorbordfonds

Betaalrekening ING                            2.242                            1.305 

Spaarrekening ING                          29.517                          29.416 

Totaal                          31.759                          30.721 

Totaal                       175.428                       103.323 

Vorderingen

Vorderingen 2017 2016

Sjoelcommissie

Voorschot aan ZHA voor groenvoorziening 4.103  - 

Te ontvangen subsidie klaarzetten sjoel  - 942

Te ontvangen giften kidoesj  - 1.300

Te ontvangen Jizkorbordfonds  - 1.200

Te ontvangen vriendenbijdrage  - 2.844

Totaal 4.103 6.286

Totaal 4.103 6.286

Voorschot aan Ziekenhuis Amstelland voor groenvoorziening

Op verzoek van het ziekenhuis heeft de Vereniging CIZ/sjoelcommissie een factuur voldaan om op 

een snellere manier een veiligheidsmaatregel tot stand te laten komen. In 2018 is dit bedrag terug 

ontvangen.
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Kortlopende schulden

Kortlopende Schulden 2017 2016

Vereniging

Te betalen kunstwerk 22.352 -

Vriendenbijdrage aan Sjoelcommissie - 2.844

Totaal 22.352 2.844

Sjoelcommissie

Vooruit ontvangen subsidie SZA/CIZ 4.304 6.000

Vooruit ontvangen inkomsten 886 1.079

Nog te betalen div kosten - 312

Nog te betalen kidoesj - 1.713

Lunch Rabbijn Vorst voor 2018 528 -

Cadeau Rabbijn Vorst voor 2018 532 -

Totaal 6.250 9.104

Jizkorbordfonds

Te betalen vrijdagavondmaaltijd - 1.200

Totaal - 1.200

Totaal 28.602 13.148

Te betalen kunstwerk

Van de Stichting Levi Lassen en het Fonds werd een bedrag ontvangen om de nieuwe Joodse afdeling 

beneden te voorzien van kunst. Piet Cohen heeft het ontwerp en de vervaardiging gedaan. In april 

2018 zal het kunstwerk tijdens een feestelijke bijeenkomst onthuld worden.

Vooruit ontvangen subsidie SZA/CIZ

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

t/m 2017. 

Vooruitbetaalde inkomsten

Giften en andere betalingen aan de sjoel met het oog op het volgende jaar.

Lunch en cadeau Rabbijn Vorst 

ontvangsten voor een lunch en cadeau die begin 2018 aan Rabbijn Vorst werd aangeboden ter 

gelegenheid van zijn 80e verjaardag.
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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 2017 2016

Dotaties

Saldo vorig boekjaar          29.521          29.655 

Overdracht Jizkorbordfonds                     -                     - 

Ontvangen giften            2.200            1.000 

Rente inkomsten                101                126 

Totaal 31.822 30.781 

Onttrekkingen

Uitkeringen            1.200 

Bankkosten                  62                  60 

Totaal 62 1.260 

Saldo 31.760 29.521 

Uitkeringen

In 2017 is er geen bijdrage gevraagd. 
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Vereniging CIZ – Algemeen

In deze paragraaf zijn de algemene baten en lasten beschreven.

Staat van baten en lasten

Algemeen 2017 2016

Baten

Contributie 2.900 2.503 

Rente 120 290 

Giften 725 -

Subsidie - 10.000 

Totaal 3.745 12.793 

Lasten

Bankkosten 151 117

Opening Robert Levi zaal 3.795 -

Presentjes / Bedankjes 75 549

Advertenties 3.975 0

Jaarverslag 257 335

Secretariaat 3.667 3.805

Website 94 80

Verzekeringen 1.210 1.056

Totaal 13.224 5.942

Saldo -9.479 6.851

Contributie en giften

De Vereniging CIZ telt ultimo 2017 282 leden. Verlenging van het lidmaatschap van de vereniging 

is vrijwillig. Contributie is in 2017 voor een jaar geïnd en er is daar waar nodig extra geïnd voor 

voorgaande jaren. Door enorme inspanning van Marc Degen is ons ledenbestand fors gegroeid.

Opening Robert Levi Conversatieruimte

Tijdens een goedbezochte middag met diverse sprekers werd ter herinnering aan Dr, Robert Levi 

voormalig voorzitter Vereniging CIZ en bestuurder van Ziekenhuis Amstelland de conversatieruimte op 

de 1e etage vernoemd naar Robert Levie. Daartoe werd een plaquette bij de ingang onthuld.

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 2017 2016

Baten

Giften Sjnodergeld 8.086 7.718 

Giften Kiddoesj 15.943 10.439 

Ontvangsten sjoelgemeenschap 52.748 -

BLEW Bijdragen - 100 

Speciale Giften - 635 

Vrienden van CIZ-sjoel 3.294 3.024 

Giften Jeugdsjoel - 202 

Verhuur Kastjes 831 976 

Diner, lunches, seoeda bijdragen 7.060 2.306 

Bijdragen ZA Klaarzetten sjoel - 942 

Bijdragen ZA De Mitswe - 1.953 

Totaal 87.962 28.293 

Lasten

Uitgaven Kiddoesj 9.369 5.186 

Uitgaven diversen 2.806 -

Uitgaven Diner, lunches, seoeda 7.703 3.930 

Uitgaven Kiddoesj Simche 11.960 8.876 

Klaarzetten Sjoel 650 1.210 

Drukkosten de Mitswe 1.797 2.001 

Bankkosten - 212 

Verzendkosten - 4 

Declaraties - 780 

Aanschaffingen Sjoel 207 1.546 

Advertenties - 247 

Kosten Jizkorbord - 95 

Reparatie Boeken - 0 

Beveiliging Uitgaven BLeW 2.427 2.101 

Beveiliging Uitgaven Overig 970 844 

Stoelhuur Sjoel - 87 

Attenties 739 962 

Kosten Jeugdsjoel - 95 

Totaal 38.628 28.176 

  

Saldo 49.334 117 
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Baten

De belangrijkste baten bestaan uit giften aan de sjoel door sjoelbezoekers en ontvangen bedragen van 

de Sjoelgemeenschap Amstelland.
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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
2017 2016

Baten

Giften 2.200 1.000 

Onttrekking Jizkorbordfonds - 134 

Rente 101 125 

Totaal 2.301 1.259 

Lasten

Uitkeren 1.200 1.200 

Bankkosten 62 59 

Rente 0 0 

Dotatie Jizkorbordfonds 1.039 0 

Totaal 2.301 1.259 

Saldo 0 0 

Het fonds heeft in 2017 geen uitkeringen gedaan.
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Amstelveen, 17 mei 2018 
 
 
 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Centrale Israëlietische 
Ziekenverpleging 
 
 
 
Onderwerp: verslag van de kascommissie inzake jaarstukken 2017 
 
 
 
Geachte leden, 
 
De kascommissie van de Vereniging CIZ bestaande uit Steven Degen en Ruth Slager zijn op 
donderdag 17 mei bijeen geweest en hebben de boeken van zowel de Vereniging CIZ als de 
sjoelcommissie gecontroleerd. 
 
Wij zijn van mening dat de cijfers die in de jaarrekening gepresenteerd overeenkomstig de 
onderliggende stukken zijn en bevelen de vergadering aan het bestuur van de Vereniging CIZ 
te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid in 2017.  
 
Was getekend, 
 
Namens de leden van de kascommissie, 
 
 
 
 
Ruth Slager    Steven Degen  

Bijlage D. Brief kascommissie



 

Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging


