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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 was wederom een bewogen jaar voor Ziekenhuis Amstelland maar ook in meer 

algemene zin voor de zorgsector in de regio Amsterdam in het kader van het faillissement van MC 

Slotervaart. In dezelfde periode wist Ziekenhuis Amstelland de gesprekken succesvol af te ronden met 

de zorgverzekeraars, de bank en het AUMC om weer een solide basis te creëren voor de komende 

jaren. Hieraan gingen maanden aan onderhandelingen vooraf. In dit proces is de Vereniging CIZ 

goed op de hoogte gehouden door de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en zijn wij in onze rol als 

belanghebbende in het Ziekenhuis Amstelland goed meegenomen. Ook zijn wij goed geïnformeerd 

geweest bij de overname van de cateringbedrijf Langerhuize door de firma Kragtwijk in de loop van 

2018. Daarbij is de leverantie van koosjere maaltijden onderdeel van de gemaakte afspraken waarmee 

deze worden blijven geleverd door het nieuwe bedrijf.

De Vereniging CIZ was heel content met deze resultaten aangezien de Joodse identiteit alleen 

gewaarborgd kan worden in een toekomstbestendig ziekenhuis en waarbij bestaande afspraken tussen 

de Vereniging CIZ en het ziekenhuis goed worden nageleefd. Met het nieuwe akkoord tussen het 

ziekenhuis en genoemde partijen wordt er een periode van grote onrust afgesloten, voor alle patiënten, 

medewerkers en verbonden instanties aan het ziekenhuis, en eveneens voor alle vrijwilligers van de 

Vereniging CIZ die zich elk jaar weer enorm inzetten voor de Joodse identiteit van het ziekenhuis. In 

dit jaarverslag wordt hierover door alle commissies en andere organen verslag van gedaan. Hier blijf ik 

elk jaar weer van onder de indruk en dit moeten we met zijn allen blijven koesteren en ondersteunen. 

De Toekomstcommissie onder leiding van Mattie Tugendhaft heeft ervoor gezorgd dat op 26 april 

2018 de feestelijke opening van de vernieuwde Joodse afdeling op de Kliniek Beneden plaats kon 

vinden. Het resultaat is prachtig geworden met een zeer fraaie en originele permanente expositie van 

ontwerper Piet Cohen. De commissie heeft zich verder beziggehouden met de vernieuwing van het 

scholingsaanbod voor medewerkers van het ziekenhuis ten aanzien van onderwerpen die van belang 

zijn voor de verpleging en verzorging van Joodse patiënten. Dit project loopt door in 2019. 

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. Tevens 

is het nieuwe communicatie-initiatief van de CIZ Sjoel een speciale vermelding waard waarbij een 

Whatsapp-groep voor alle leden en sjoelbezoekers is gecreëerd. Iedere week worden in deze groep 

de tijden van shabbat en/of jomtov gecommuniceerd en de namen van degenen die de diensten en 

drasjot verzorgen.

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

projecten van het team en ook vindt u het bestuursverslag terug van de Stichting Fonds SZA/CIZ dat 

weer met het steunen van een aantal relevante subsidieaanvragen heeft bijgedragen aan de Joodse 

identiteit van het ziekenhuis. Daarnaast heeft het Fonds SZA/CIZ aan het bestuur van de Vereniging 

CIZ gevraagd om een toekomstvisie voor de komende vijf jaar te ontwikkelen op basis waarvan 

projectgelden het beste besteed kunnen gaan worden. In dit kader is ons bestuur bezig geweest met de 

1. Inleiding
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onder de joodse gemeenschap in “Groot Amsterdam” dat zijn beslag zal krijgen in 2019.

Het verslagjaar 2018 is financieel positief afgesloten als gevolg van de reguliere bijdrage vanuit 

Stichting Fonds SZA/CIZ en bijdragen vanuit de Sjoelgemeenschap Amstelland aan de CIZ Sjoel voor het 

organiseren van activiteiten. Meer hierover is terug te vinden in het financiële verslag.

Eind 2018 telt de Vereniging CIZ 334 leden, ofwel ons ledenaantal is voor het tweede jaar achtereen 

gestegen, dit verslagjaar met 48 leden. Heel fijn dat de betrokkenheid van de gemeenschap met de 

CIZ blijft toenemen, vooral dankzij de inzet van onze vrijwilligers en iedereen die zich vanuit Ziekenhuis 

Amstelland heeft ingezet voor de Joodse identiteit. Tot slot wil ik daarom namens het bestuur van de 

Vereniging CIZ al deze personen bedanken en hopen wij ook weer in 2019 op ieders inzet te kunnen 

vertrouwen.

Rogier Blocq

Voorzitter

Samenstelling van het bestuur

Rogier Blocq Voorzitter

Coen Abram Penningmeester

Aviva Hekscher - Hartog Lid

Evy Hochheimer Secretaris

Nienke Krant Lid

Marco Mogendorff Lid

Sjaron Vink Lid

Samenstelling op 31 december 2018
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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 enerzijds een nieuwe storting vanuit het Fonds voor 

professionalisering en een kwartaal aan gelden die zijn ontvangen vanuit de sjoelgemeenschap 

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

commissie. Eind december is er een formele overeenstemming bereikt tussen de sjoelgemeenschap 

Amstelland en de NIHS over de reglementen. De uiteindelijk gekozen structuur is dat de 

Sjoelgemeenschap Amstelland een eigen sjoecommissie benoemt waar voor zover mogelijk dezelfde 

leden in deelnemen als in de sjoelcommissie CIZ (Lid NIHS en lid Sjoelgemeenschap Amstelland).

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 is een nieuwe drie jaarlijkse subsidie ontvangen nadat het fonds de afrekening van de voorgaande 

jaren had geaccepteerd.

2. Financiën
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Ontvangen subsidie

Saldo vorig boekjaar 30.753 39.698

Subsidie 10.000 -

Totaal 40.753 39.698

Lasten

Professionalisering

Websites 100 94

Verzekeringen 2.800 1.210

NIW 1.052 3.975

Secretariaat 4.218 3.666

Totaal 8.170 8.945

  

Saldo 32.583 30.753

Toelichting

Verzekeringen 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vanaf 2018 wordt 

geadministreerd op kasbasis waardoor een nog te betalen bedrag uit 2017 en een deel vooruitbetaling 

van 2019 zijn opgenomen in de kosten.

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.

Secretariaat 

Het bestuur en de toekomstcommissie van de CIZ heeft betaalde ondersteuning voor het professioneel 

notuleren van de vergaderingen en het bijhouden van de ledenadministratie. 

Coen Abram

Penningmeester
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Samenstelling van de sjoelcommissie

Marco Mogendorff Voorzitter

Josefa Meijer Secretaris

Rob Hochheimer Penningmeester

Lea Slager Lid

Elisheva van den Brink Lid

Leonard Sanders Lid

Samenstelling op 31 december 2018

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. 

Ondanks dat er landelijk een trend is van joodse jongeren die Nederland verlaten voor wonen in Israël, 

zijn er in 2018 toch enkele nieuwe vaste bezoekers bijgekomen in de CIZ-sjoel. 

Sjoeldiensten

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

bezocht door gemiddeld zo’n 80 bezoekers. Tijdens alle diensten werd er een drosje gehouden door 

eigen sjoelbezoekers of externe rabbijnen. Het aantal simches dat in 2018 in de CIZ werd gevierd 

was nagenoeg gelijk aan 2017: 27 simches in 2018 tegenover 28 simches in 2017. De simches die 

gevierd werden waren doorgaans reguliere verjaardagen. Er werden 5 bar/bat mitswes gevierd. 

Daarnaast heeft de CIZ-sjoelcommissie de jongeren die geslaagd waren voor hun examen een kiddoesj 

aangeboden (de geslaagdendienst): vier geslaagde jongeren zijn in het zonnetje gezet. 

Ook in 2018 werd er wekelijks geprobeerd om minjan te organiseren op 

vrijdagavond. Echter het is moeilijk om minjan te krijgen, met name in de 

zomermaanden. 

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

In maart en december werd er een jonge-gezinnenlunch georganiseerd. Een groeiend aantal gezinnen 

neemt deel aan deze lunches: in 2017 was de opkomst tussen de 40 en 50 personen, in 2018 is de 

opkomst gestegen naar 60 tot 75 personen (waarvan de helft kinderen). 

Voor het zingen Aniem Zemierot is ook in 2018 beperkte belangstelling. 

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. 

Aanpassing Mechietsa

Onder de (voornamelijk vrouwelijke) sjoelbezoekers is het een lang gekoesterde wens om de 

mechietsa aan te passen omdat deze momenteel te veel het zicht belemmert. Heel 2018 zijn diverse 

3. Sjoelcommissie
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e mogelijkheden en aanpassingen onderzocht, helaas nog zonder definitief resultaat. Daarom wordt de 

zoektocht naar een alternatief voor de huidige mechietsa voortgezet in 2019. 

Sjoelcommissie

In 2018 kwam Elisheva van den Brink vanaf de zomer de sjoelcommissie versterken. De zitting van de 

overige leden in de sjoelcommissie met bijbehorende taakverdeling bleef onveranderd. 

Contactcommissie

De in 2017 opgerichte Contactcommissie zette ook in 2018 de sociale werkzaamheden voort. De 

vrijwilligers hebben naast het rondbrengen van attenties bij simches (jnf-bomen 39 in totaal, bloemen 

15 in totaal en 3x een geboorte-attentie) en ziekte (18 fruitmanden) ook een mogelijke samenwerking 

verkend met de sociale afdeling van Sjoel Amstelveen waarvan de eerste samen georganiseerde 

activiteiten in 2019 vorm gaan krijgen. Op regelmatige basis is er overleg tussen de Contactcommissie 

en de sjoelcommissie. 

CIZ-sjoel onderdeel van de Vereniging CIZ – Sjoelgemeenschap Amstelland

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. Zo 

werden de opbrengstgelden van de verkochte Rintel-menora verdeeld over de diverse sjoels van de 

NIHS federatie. Door deze gelden is het voor de CIZ-sjoel o.a. niet meer nodig om subsidie bij Het 

Fonds en Het Jizkorbordfonds aan te vragen voor het organiseren van maaltijden. 

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 die door de CIZ-sjoel werd georganiseerd 

in het kader van het One Shabbes Project.

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 iets lager dan gewoonlijk. 

Pesach

Nadat er 2 jaar op rij een gemeenschappelijke seider in de CIZ-sjoel was georganiseerd, hadden de 

initiatiefnemers aangegeven het stokje graag door te geven aan een opvolger. Een vijftal personen is 

hiervoor benaderd maar helaas hebben geen van allen hier positief op gereageerd. Daarnaast werd 

Samenstelling van het gabbeteam

Ben Blog

Sef van Ments

Leo Mock

Marco Mogendorff

Samenstelling op 31 december 2018
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het organiseren hiervan bemoeilijkt omdat er geen cateraar meer beschikbaar is die kosjer-le-pesach 

kan leveren.

De inmiddels traditionele Pesachlunch op laatste dag jom tov had een wat lagere opkomst. De prijs 

voor deelname zal in 2019 naar beneden worden bijgesteld om de opkomst te bevorderen.

Leeravond met Sjawoeot 

Net als in voorgaande jaren werd na Mincha een maaltijd werd aangeboden door Sal en Janny 

Roos, Ben en Henriëtte Blog, Jos van Dam en Sally Tawil. Sprekers waren dit jaar rabbijn Van Dijk en 

rabbijn Vorst waarna na Maariew werd voorgeleerd door Michaël Hochheimer. Om sjoelbezoekers in 

de gelegenheid te stellen ook bij te dragen aan de leeravond zal in 2019 de opzet van de leeravond 

worden aangepast.

Jamiem Noraiem

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. De eerste aanbijt na afloop van Jom Kippoer werd aangeboden door de 

families Blitz en Mogendorff. Met Simchat Thora waren Nachshon Rodrigues Pereira en Libni Beck de 

chataniem in onze sjoel. De opkomst bij de installatie kon beter, maar Simchat Torah in ochtend was 

het gezellig druk met veel kinderen.  

Bijzonderheden

In januari werd rabbijn Vorst voor zijn 80e verjaardag een lunch aangeboden. Met bijna 120 deelnemers 

was de lunch een groot succes. De sjoelbezoekers was per mail gevraagd bij te dragen aan een cadeau. 

Door deze ingezamelde gulle giften kon de sjoelcommissie namens de CIZ-sjoel rabbijn Vorst naast 15 

JNF-bomen ook een zeer genereus bedrag overhandigen. 

Ook rabbijn Rosenberg vierde een kroonjaar in 2018. De CIZ-sjoel bood hem een kiddoesj aan voor zijn 

75e verjaardag.

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 besloten 

Facebook groepspagina waar 230 geïnteresseerden lid van zijn. 

Dit jaar werd er gestart met een Whatsapp-groep voor alle leden en sjoelbezoekers. Iedere week 

worden in deze app-groep de tijden van shabbat en/of jomtov gecommuniceerd en de namen van 

degenen die de diensten en drasjot verzorgen. Deze app-groep heeft aangepaste privacy instellingen 

zodat er alleen door de sjoelcommissie berichten kan versturen maar leden niet zelf berichten kunnen 

plaatsen in de app-groep.
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Samenstelling van de toekomstcommissie 

Mattie Tugendhaft Voorzitter

Esther Agterdenbos Voorzitter Raad van Bestuur

Rachel Muller Teamcoördinator Joodse Zaken

Ingrid Aldewereld Afdelingsmanager Hotelservices

Fenneke van der Zijl Manager Zorgeenheid Beschouwend, waaronder Joodse Zaken 

Leslie Noach Internist gastro-enteroloog, namens de medische staf

Lisette van der Poort Teammanager Zorg – Poliklinieken team C

Nathalie Schrijver Kinderarts

Marie-José Germann Medewerker Communicatie

Rogier Blocq Voorzitter Vereniging CIZ

Evy Hochheimer Secretaris Vereniging CIZ

Samenstelling op 31 december 2018

Algemeen

De Toekomstcommissie heeft drie 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 2018 drie keer voltallig bijeen geweest. Daarnaast waren er ook 

in 2018 twee subgroepen actief 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 en de voorbereiding van de feestelijke opening van deze nieuwe Joodse afdeling, die op 26 

april 2018 plaatsvond.  Voor die tijd is een aantal kunstwerken van Piet Cohen geplaatst. Niet alleen 

op de nieuwe Joodse afdeling, maar ook aan de wanden van de Joodse afdeling boven. In deze 

periode bleek het zinvol om een medewerker van de afdeling Communicatie toe te voegen aan de 

Toekomstcommissie. Daarom is Marie-José Germann toegetreden.

De tweede subgroep heeft zich 

gebogen over de voorbereiding 

van 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. 

Het nieuwe scholingsaanbod sluit 

aan bij de digitale werkwijze die al 

voor andere scholingsdoeleinden 

in gebruik is bij het ziekenhuis. 

Inmiddels is een eerste start 

gemaakt met de inhoudelijke 

invulling van de scholing.

Naast de onderwerpen uit de twee subgroepen blijft ook de kwaliteit van de koosjere maaltijden 

regelmatig onderwerp van gesprek. De firma Kragtwijk heeft in de loop van 2018 de firma Langerhuize 

overgenomen. Hiermee is de leverantie van koosjere maaltijden voor het ZHA veilig gesteld.

Enkele leden van de Toekomstcommissie hebben deelgenomen aan proefpanels waarin de koosjere 

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, mannen en vrouwen gescheiden verpleegd 

worden en waar o.a. 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. 

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 in 2018 een start gemaakt met het maken van een E-learning module. In de module komt de basis 

van de Joodse identiteit van het ziekenhuis aan bod. Het gaat hierbij om een deel theoretische kennis 

en een deel praktische kennis van het Jodendom en de Joodse identiteit voor zover van belang in het 

ziekenhuis. Alle (nieuwe) medewerkers van het ziekenhuis zullen deze module doornemen. De module 

zal in 2019 voltooid worden. De in 2017 door het team Joodse Zaken ontwikkelde les over kasjroet 

voor de Servicemedewerkers is in 2018 nog een aantal keer gegeven.

Er is een les ‘Joodse identiteit in ZHA’ ontwikkeld voor herintredende verpleegkundigen, als onderdeel 

van een driedaagse bootcamp die zij volgen. Deze les is een verdieping op de basisvoorlichting die alle 

nieuwe medewerkers volgen en bestaat uit een stuk theorie en een stuk praktijk, waaronder het koken 

en samen eten van wat typisch ‘Joodse’ gerechten. 

Een vervanging voor de jarenlang gegeven cursus Esriem Miliem is er nog niet. 

Hoewel het Joods Zorgcircuit als organisatie niet meer actief was, zijn de verschillende instellingen 

in 2018 een paar keer bij elkaar gekomen om te kijken of er op bepaalde vlakken samen gewerkt 

kan worden. Er is afgesproken te onderzoeken of er samen opgetrokken kan worden op de gebieden 

scholing en marketing. Het team Joodse Zaken is actief betrokken bij de groep die zich met scholing 

bezig houdt.

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 2018



14

Jo
o

d
se

 Z
ak

en Joodse 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, via intranet en e-mail, naar alle medewerkers van het ziekenhuis. Op alle feestdagen zijn alle 

personeelsleden en patiënten getrakteerd op een toepasselijke lekkernij. 

Feestelijk

In april was er een feestelijke opening van de Joodse vleugel op de Kliniek Beneden Oost, in 

aanwezigheid van o.a. de burgemeester van Amstelveen, burgemeester Bas Eenhoorn. Op deze vleugel 

hangt een prachtige permanente expositie van Piet Cohen. Deze expositie, bestaande uit afbeeldingen 

van de betekenis van de Joodse feestdagen, gemaakt in cortenstaal, is speciaal voor deze vleugel 

ontworpen. Aan alle deuren hangt een bijbehorende mezoeza, gemaakt van hetzelfde materiaal. Ook 

op de Joodse vleugel van de Kliniek Boven hangen een paar van deze kunstwerken en mezoezot.

Ter ere van het vijftigjarig bestaan van Ziekenhuis Amstelland werd op woensdag 16 mei een Open 

huis georganiseerd. Het team Joodse Zaken stond hier met een kraam. We hebben mini-pitot met 

choemoes uitgedeeld en heel veel informatie gegeven over de Joodse identiteit van het ziekenhuis.

Jaarlijks terugkerend

Zoals elk jaar was er ook in 2018 een herdenkingsbijeenkomst voor patiënten en personeel op 4 

mei. Mevrouw (Esther) Barendse-Boas, oud verpleegkundige van de voormalige CIZ, heeft bij deze 

bijeenkomst over haar persoonlijke ervaringen gesproken. De bijeenkomst werd goed bezocht. In juni 

vond de jaarlijkse wandeling voor het ziekenhuispersoneel door oud Joods Amsterdam plaats. Er was 

dit jaar zoveel belangstelling dat we de groep hebben gesplitst en met twee groepen tegelijkertijd op 

stap zijn gegaan.

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

in Israël. 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.

De organisatie

In het voorjaar heeft een reorganisatie plaats gevonden. Als gevolg hiervan kwam de functie van onze 

leidinggevende, Margriet Adriaanse, te vervallen. Het team Joodse Zaken valt sindsdien direct onder 

de Manager Zorg – Zorgeenheid Beschouwend, Fenneke van der Zijl.

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 

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

daartoe aangewezen, dan wel 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 2018 zijn er vier subsidieaanvragen behandeld.

Blad Mitswe (CIZ - Sjoelcommissie)

De eerste 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. 

E-Learning Module (Joodse Zaken)

De afdeling Joodse Zaken heeft een aanvraag gedaan voor een subsidie voor het project ten aanzien 

van de ontwikkeling van een e-learning module. In deze module komen verschillende onderwerpen van 

het Jodendom in het algemeen en, meer specifiek, Jodendom in Ziekenhuis Amstelland naar voren. 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van joodse kennis bij medewerkers en vrijwilligers binnen 

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

voor het aanwenden van gelden en is toegekend. 

Periodieke aanvraag CIZ (Vereniging CIZ)

Conform de statuten van de Stichting Fonds SZA/CIZ en daaruit volgende overeenkomsten heeft 

de Vereniging CIZ het recht tot een uitkering van €30.000,- vanuit het Fonds indien het saldo van 

Vereniging CIZ beneden de €30.000,- komt. In de aanvraag vanuit de Vereniging CIZ zijn de jaarlijkse 

kosten onderbouwd en is aangetoond dat het saldo in 2018 onder de €30.000,- is uitgekomen. De 

Bijlage B. Stichting Fonds SZA/CIZ
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IZ aanvraag (en bijbehorende onderbouwing) verwijst naar de bestaande financiële afspraken tussen de 

Vereniging CIZ en Stichting het Fonds SZA/CIZ. Derhalve is dit bedrag als zodanig toegekend. 

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 de 

Vereniging 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. 

Gedurende 2018 is dit plan verder vormgegeven. Er zal onderzoek worden gedaan naar de behoefte 

aan medisch specialistische zorg en services met joodse identiteit van de doelgroep, zijnde primair de 

joods/Israëlische gemeenschap in de regio Groot Amsterdam. Dit onderzoek vindt in 2019 plaats.

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. 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. 

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. R. Blocq                               Lid, afgevaardigde CIZ 

Samenstelling op 31 december 2018
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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, en een 

(eventuele) 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 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. 

Door de gewijzigde organisatiestructuur wordt dit bedrag in 2019 aan de CIZ sjoelvereniging 

overgemaakt als bijdrage van de Sjoelgemeenschap Amstelland voor de dienstverlening/

organiseren van sjoeldiensten.

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 worden toegelicht op 

pagina 29.

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 30 toegelicht.

Coen Abram

Penningmeester

1. Inleiding

Samenstelling van de kascommissie

May de Haas

Steven Degen

Ruth Slager
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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                          67.924                          66.823 

Liquide middelen sjoelcommissie                          85.352                          76.846 

Liquide middelen jizkorbordfonds                          35.420                          31.759 

Totaal                       188.696                       175.428 

Vorderingen

Vorderingen sjoelcommissie                                      -                            4.103 

Totaal                                    -                              4.103 

   

Totaal                    2.181.718                    2.172.553 

Passiva

Vermogen

Eigen vermogen vorig boekjaar                    2.099.817                    2.059.962 

Saldo boekjaar                            7.310                          39.855 

Eigen vermogen                    2.107.127                    2.099.817 

Kortlopende Schulden

Kort lopende schulden CIZ- Vereniging                          20.000                          22.352 

Kortlopende schulden sjoelcommissie                            6.796                            6.250 

Totaal                          26.796                          28.602 

Voorzieningen

Jizkorbordfonds                          35.420                          31.759 

Continuiteitsreserve t.b.v. Sjoelgemeenschap 
Amstelland 

                         12.375                          12.375 

Totaal                          47.795                          44.134 

   

Totaal                    2.181.718                    2.172.553 

2. Balans per 31 december 2018
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Vereniging CIZ

Baten 12.913 3.745 

Lasten 9.459 13.224 

Saldo 3.454 -9.479 

Sjoelcommissie

Baten 45.832 87.962 

Lasten 41.976 38.628 

Saldo 3.856 49.334 

Jizkorbordfonds

Baten 4.831 2.301 

Lasten 4.831 2.301 

Saldo 0 0 

 

Saldo 7.310 39.855 

3. Baten en lasten 2018
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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

Liquide middelen 2018 2017

Vereniging

Betaalrekening ING 375 20.323

Spaarrekening ING 67.549 46.500

Totaal 67.924 66.823

Sjoelcommissie

Betaalrekening ING 85.337 76.831

Spaarrekening ING 15 15

Totaal 85.352 76.846

Jizkorbordfonds

Betaalrekening ING 5.873 2.242

Spaarrekening ING 29.547 29.517

Totaal 35.420 31.759

Totaal 188.696 175.428

Vorderingen

Vorderingen 2018 2017

Sjoelcommissie

Voorschot aan ZHA voor groenvoorziening - 4.103 

Totaal - 4.103 

Totaal - 4.103

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 2018 2017

Vereniging

Vooruit ontvangen bijdrage Fonds 20.000 -

Te betalen kunstwerk - 22.352

Totaal 20.000 22.352

Sjoelcommissie

Vooruit ontvangen subsidie SZA/CIZ 4.304 4.304

Magazijnverstrekking SZA 2018 2.492 -

Vooruit ontvangen inkomsten - 886

Lunch Rabbijn Vorst voor 2018 - 528

Cadeau Rabbijn Vorst voor 2018 - 532

Totaal 6.796 6.250

Totaal 26.796 28.602
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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 2018 2017

Voorziening per 1 januari 31.759 29.521

Baten

Giften 4.800            2.200 

Rente 31                101 

Totaal 4.831 2.301 

Lasten

Uitkeringen 1.095 -

Bankkosten 75                  63 

Totaal 1.170 63 

  

Dotatie aan voorziening 3.661 2.238 

Voorziening per 31 december 35.420 31.759

Uitkeringen

Het fonds heeft in 2018 een uitkering gedaan voor de schoonmaakkosten t.b.v. Pesach van de sjoel. 
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In deze paragraaf zijn de algemene baten en lasten beschreven.

Staat van baten en lasten

Algemeen 2018 2017

Baten

Subsidie 10.000 -

Contributie 2.689 2.900 

Giften 175 725 

Rente 49 120 

Totaal 12.913 3.745 

Lasten

Presentjes / Bedankjes 822 75

Secretariaat 4.260 3.667

Jaarverslag 265 257

Verzekeringen 2.800 1.210

Bankkosten 159 151

Website 100 94

Advertenties 1.053 3.975

Opening Robert Levi zaal - 3.795

Totaal 9.459 13.224

Saldo 3.454 -9.479

Contributie en giften

De Vereniging CIZ telt ultimo 2018 334 leden. Verlenging van het lidmaatschap van de vereniging 

is vrijwillig. Contributie is in 2018 voor een jaar geïnd en er is daar waar nodig extra geïnd voor 

voorgaande jaren. 

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 2018 2017

Baten

Giften           10.689           7.318 

Bijdragen Vrienden CIZ-sjoel             3.284           3.258 

Verhuur Kastjes                836              777 

Subtotaal Baten Algemeen           14.809         11.353 

Bijdrage NIHS - SGA             5.863         52.748 

Beveiliging - -

Bijdragen Bezoekers Cadeau Rabbijn Vorst             1.963 -

Kiddoesj Simche           11.445         16.816 

Subsidie St. Fonds SZA/CIZ Mitswe             2.500 -

Maaltijden             9.252           7.045 

Subtotaal Lasten Specifiek 31.023 76.609

Totaal Baten           45.832         87.962 

 

Lasten

Uitgaven Kiddoesj             6.992           9.369 

Magazijnverstrekkingen SZA             2.493 -

Attenties             2.022             1.226 

Vrijwilligersbijdragen                780 780

Diversen                320           710

Subtotaal Lasten Algemeen           12.607         12.085 

Klaarzetten Sjoel             1.330            1.300 

Beveiliging BLeW                446           2.427 

Beveiliging Overig                528              970 

Cadeau Rabbijn Vorst 80 jaar             2.270 -

Kiddoesj Simches           10.381         11.960 

Mitswe             1.259           1.797 

Aanschaffingen / Reparaties             1.398              207 

Diversen -              829 

Maaltijden           11.757           7.052 

Subtotaal Lasten Specifiek           29.369         26.542 

Totaal Lasten           41.976         38.628 

Saldo 3.856 49.334 
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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
2018 2017

Baten

Giften 4800            2.200 

Rente 31                101 

Totaal 4.831 2.301 

Lasten

Uitkeren 1095 -

Bankkosten 75                  63 

Totaal 1.170 63 

Dotatie aan voorziening 3.661 2.238

Het fonds heeft in 2018 een uitkering gedaan voor de schoonmaakkosten t.b.v. Pesach van de sjoel.
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Amstelveen, 6 juni 2019 
 
 
 
 
Aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Centrale Israëlietische 
Ziekenverpleging 
 
 
 
Onderwerp: verslag van de kascommissie inzake jaarstukken 2018 
 
 
 
Geachte leden, 
 
De kascommissie van de Vereniging CIZ bestaande uit Steven Degen, May de Haas en Ruth 
Slager zijn op 6 juni 2019 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 2018.  
 
Was getekend, 
 
Namens de leden van de kascommissie, 
 
 
 
 
Ruth Slager    May de Haas  

Bijlage D. Brief kascommissie
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