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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
Voorzitter:
Yolanda Weijand
Secretaris:
Harry Knot
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.
Door de maatregelen rondom Covid-19 zijn de geplande activiteiten helaas niet doorgegaan. De activiteiten waren wel gepland daardoor zijn er wel kosten gemaakt.
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Financiële verantwoording
Balans
Bankrekeningen
Eigen vermogen

7.159,37
7.159,37

Baten en lasten
Kosten geplande activiteiten
Ontvangen rente
Internetpagina
Bankkosten

51,12
2,36
116,16
134,40
301,68
______
299,32

Nadelig saldo
Er zijn geen subsidiegelden ontvangen.
8.

ANBI status
Vanaf 1 januari 2008 heeft de belastingdienst een beschikking afgegeven.
Er is in 2020 geen bijdrage in kader van de ANBI ontvangen.
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