Beleidsplan 2016
Mizrachi Nederland/Mishmeret-Dor Hemshech afgekort tot Mishmeret Hamizrachi
Tulpenburg 47
1181 NL Amstelveen
KvK 40535230
RSIN/Fiscaal nr. 816612006
Rekeningnummer: NL74ABNA0462913783
Website: www.mizrachi.nl
Facebook: Mizrachi Nederland (besloten groep)
Email: Mizrachi.holland@gmail.com of info@mizrachi.nl
Inleiding
Mizrachi Holland is opgericht op 25 mei 1986 met als doel het levend houden van
orthodox joods leven met een zionistische levensovertuiging in Nederland.
Het opbouwen van een actief joods leven na de Tweede Wereldoorlog was moeizaam
doordat het grootste deel van de joodse bevolking was omgekomen. Tegenwoordig is de
joodse bevolking in Nederland nog steeds erg klein. Het is erg moeilijk om orthodox te
leven in een seculiere wereld.
Strategie
1) Kernprincipes en uitgangspunten van Mizrachi Holland
a) Statutaire doelstelling
De vereniging is gelieerd aan Mizrachi World te Jeruzalem en heeft ten doel het
doen uitdragen van:
a. de religieuze waarden zoals het traditionele Jodendom die kent
b. het Zionisme, zoals omschreven in het Jeruzalemmer Program van de World
Zionist Organization uit negentienhonderd acht en zestig, of elke ander door de
World Zionist Organization als beginsel programma aangenomen manifest.
en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt een en ander in de
meest ruime zin.
b) Voorwaarden lidmaatschap
Leden van de vereniging zijn halachische joden, die de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt en die tevens lid zijn van de Nederlands Israëlitische Kerkgenootschappen
of Portugees Israëlitische Kerkgenootschap deel uitmakende joodse gemeente.
c) Winstoogmerk
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
d) Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
e) Bestemming liquidatie saldo
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven.
2) Missie
Het bevorderen van het brengen van een positieve boodschap over Israël en kennis
van het zionistisch orthodoxe jodendom.
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3) Werkzaamheden van de vereniging
Organiseren van lezingen, dagtrips, weekenden (sjabatons) in de Mediene (joodse
gemeenten buiten Amsterdam) of in Amsterdam, evt. met een koshere maaltijd om
informatie te verstrekken over Israël, over het jodendom vroeger en nu in Nederland
en de wereld, over antisemitisme etc.
Beleid
1) Een overzicht van de (toekomstige) projecten in 2016
 Filmavond over Israël op 30 januari
 Lezing op 10 april, onderwerp nog niet bekend
 Weekend/sjabaton 27-29 mei in Amsterdam
 Jom Jeroesjalaiem op 5 juni
 Koshere grillavond tijdens kerstmis met een presentatie, onderwerp nog niet
bekend.
 Diverse lezingen
 Andere activiteiten zijn nog niet bekend.
2) Werving van gelden
De leden betalen een jaarlidmaatschap. Het jaarlidmaatschap is
voor  singles  €  35,-voor echtparen €  55,-voor  studenten  €  20,-3) Bestuurssamenstelling Mizrachi Holland
voorzitter:
Lisya Gerez
vicevoorzitter:
Edward Weisz
penningmeester:
Miriam Abraham
secretaris:
Elisheva van den Brink
lid:
Nathan Boosman
lid:
Ben Manassen
4) Taakverdeling binnen het bestuur
voorzitter:
leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene
Ledenvergadering
vicevoorzitter:
voorzitter vervangen bij afwezigheid
penningmeester:
beheren van het vermogen van de vereniging, opstellen van
het financieel jaarverslag, bijhouden ledenadministratie
secretaris:
opstellen  notulen  en  agenda’s  van  de  bestuursvergaderingen,  
opstellen secretarieel jaarverslag
leden:
opzetten projecten, communicatie: bijhouden van de
facebook pagina, website www.mizrachi.nl, flyers maken,
contacten buitenland
5) Beschikken over het vermogen van Mizrachi Holland
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel
jaarverslag.
Door de Algemene Ledenvergadering worden twee leden benoemd in de
kascommissie. De kascommissie controleert de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen.
6) Vermogen van Mizrachi Holland
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De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit
 Bijdragen van de leden
 Donaties
 subsidies
De geldmiddelen worden gebruikt voor het gedeeltelijk bekostigen van de projecten.
Leden die deelnemen aan deze projecten betalen de overige kosten.
7) Beloningsbeleid
Het bestuur zet zich volledig vrijwillig voor de organisatie in. Er is daardoor geen
beloningsbeleid.
Beheer
1. Vermogen van de vereniging
Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door de penningmeester. Controle
vindt jaarlijks plaats door de kascommissie.
2. Beschrijving administratieve organisatie
De administratieve organisatie wordt bijgehouden door de secretaris.
3. Bezittingen
De bezittingen van de vereniging bestaan uit een paar koshere keuken- en
serviesgoederen, een beamer en een projectiescherm. Deze zaken worden
opgeslagen bij bestuursleden.
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