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Doelstelling
Het doel van de Stichting Joods LEF of, zoals de volledige naam luidt, de "Stichting
tot behoud van het joods liberaal erfgoed in Flevoland", is het doorgeven en behouden van de kennis van het liberaal jodendom, haar geschiedenis en haar ontwikkeling, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder
meer te bereiken door het (doen) organiseren van feestelijke, ontspannings en/of
joods culturele evenementen; het (doen) onderhouden van sociale contacten; het
(doen) geven van onderwijs aan kinderen en volwassenen; het (doen) exploiteren van
een gemeenschapsruimte.
De stichting is op 17 augustus 2001 opgericht.

2.

Beleid
De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:
• Het (doen) exploiteren van een gemeenschapsruimte.
• Het (doen) geven van onderwijs aan kinderen en volwassenen.
• Het (doen) onderhouden van sociale contacten.
• Het (doen) organiseren van feestelijke en/of joods-culturele evenementen.

3.

Middelen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
• Donaties.
• Sponsorgelden en fondswerving.
• Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze
verkrijgt.
• Hetgeen de stichting verkrijgt uit het aan derden ter beschikking stellen van haar
accommodaties en kennis.
Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend belegd:
• Op spaarrekeningen en niet achtergestelde deposito’s bij Nederlandse banken.
• In Nederlandse staatsleningen

4.

Bestuur
Op 3 april heeft een wijziging plaatsgevonden:
Voorzitter:
Yolanda Weijand
Secretaris:
Harry Knot (op 3 april toegetreden)
Penningmeester: Hanna van Toledo
De stichting kent uitsluitend onbezoldigde bestuursleden.

5.

6.

Jaarverslag
Het bestuur heeft de financiën beheerd en zorggedragen voor de website.
Daarnaast heeft het bestuur heeft nieuw beleid ontwikkeld en uitgevoerd (zie het ‘activiteitenverslag’).
.
Activiteitenverslag.
Er is een digitale nieuwsbrief opgezet. De belangstellenden voor de activiteiten worden
op tijd geïnformeerd over het programma.
Op 20 oktober is een activiteit voor Soekot en Simcha Tora aangeboden. De foto van
de bijeenkomst is in NIW geplaatst.
De journalist van ‘Almere deze week’ heeft een interview gehouden met onze secretaris, Harry Knot. Het artikel is 13 november verschenen. Inzet was meer bekendheid te
geven aan onze werkzaamheden.
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Het bestuur heeft diverse gespreken gevoerd met Joods gerelateerde organisaties om
de samenwerking te initiëren en of uit te breiden. In november zijn er afspraken gemaakt over samenwerking met JMW.(Joods Maatschappelijk Werk).
7.

Financiële verantwoording
Balans
Bankrekeningen
Eigen vermogen

7.458,69
7.458,69

Baten en lasten
Activiteit Soekot en Simcha Tora
Ontvangen rente
Internetpagina
Bankkosten

2,72
6,68
46,59
126,28
172,87
______
163,47

Nadelig saldo
Er zijn geen subsidiegelden ontvangen.
8.

ANBI status
Vanaf 1 januari 2008 heeft de belastingdienst een beschikking afgegeven.
Er is in 2019 geen bijdrage in kader van de ANBI ontvangen.
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