Jaarverslag 2015
Het bestuur van Mizrachi Holland bestond in 2015 uit:
Voorzitter
Judith Bachrach
Penningmeester
Lisya Gerez
Secretaris
Elisheva van den Brink
Lid
Nathan Boosman
Begin 2015 waren 103 mensen lid van Mizrachi Holland. Gedurende het jaar zijn er 51 aspirant-leden
bijgekomen die Mizrachi wilden ondersteunen in de verkiezingen voor een afvaardiging naar het
WZO in Israël. Eind 2015 stond het ledenaantal op 122 leden en 49 aspirant-leden.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een van onze trouwe leden. Ab Cardozo heeft
helaas het gevecht met zijn ziekte verloren. We missen in hem ons heel vrolijk, betrokken en
humoristisch lid. We wensen Barbara heel veel sterkte met dit verlies.
Gedurende 2015 is het bestuur 6 keer bij elkaar geweest voor een
bestuursvergadering en samen met de leden bij de Algemene
ledenvergadering. Het bestuur heeft voor de leden 6 activiteiten
georganiseerd. Tevens heeft het bestuur zitting gehad in het FNZ (Federatie
Nederlandse Zionisten) en verkiezingen georganiseerd voor de WZO (World
Zionist Organization). We hebben dit alles met vier personen gedaan, wat
heel veel werk en tijd kostte.
Dit jaar hebben we nog meer gedaan op het digitale vlak. We hadden al een
besloten facebookpagina, maar we hebben nu ook onze eigen website:
www.mizrachi.nl. Hiervoor waren we zichtbaar op de website van Mizrachi
World. Op onze eigen website staan  al  onze  activiteiten,  foto’s  van  oude  
activiteiten, jaarverslagen en het beleidsplan 2015. Het beleidsplan voor
2016 moet nog geschreven worden. Via deze website kunnen leden zich
aanmelden voor een activiteit.
Mizrachi heeft in 2015 een ANBI status gehad en zij behoudt deze ANBI status ook in 2016.

Activiteiten 2015
Weekend Middelburg
Van 6 t/m 8 februari zijn we op bezoek geweest
bij de kehille Zeeland in de mooie stad
Middelburg. Kobi Kurtz heeft lezingen gegeven
over “high  tech  business  development” bij het
Technion in Israël. Rabbijn Wasserman heeft
verschillende sjioeriem gegeven. We hebben
een wandeling gemaakt door Middelburg
onder leiding van een gids en voor diegenen
die niet mee konden was er in sjoel een lezing
over Middelburg. Na sjabbes werden we ’s  
avonds getrakteerd op een presentatie van Renee Sanders als Dame van de Beethovenstraat. Na
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afloop van het weekend hebben we een bezoek gebracht aan Neeltje Jans. Aan het weekend hebben
35 leden deelgenomen.
Algemene ledenvergadering
Deze vergadering vond plaats op 8 maart in het Moadon. Inclusief het bestuur waren er slechts 16
leden aanwezig.
Jom  Ha’atsmaoet
22  april  is  er  ter  eren  van  Jom  Ha’atsmaoet  een  Israelische  filmavond  georganiseerd  samen  met  
AMOS en Bne Akiwa.
Jom Jerushalaïm
Zondagmorgen 17 mei vond er samen met AMOS in het Moadon een speciale sjoeldienst plaats in
verband met Jom Jerusjalaiem. De sjoeldienst werd door 50 mensen bezocht en werd afgesloten met
een heerlijk ontbijt.
Lezing “vergeet  niet  dat  je  arts  bent”
Hanna van den Ende gaf op 7 juni in het Moadon een lezing over arts zijn in de tweede wereldoorlog.
Er kwamen vragen naar voren of het geoorloofd is iemand met medicamenten zieker te maken om
deportatie te voorkomen. Ethische vragen in een moeilijke tijd. Helaas was de opkomst niet hoog.
Slechts 20 leden bleken geïnteresseerd te zijn.
Dagtocht Leiden
Op 28 juni verzamelden 26 leden zich
in Leiden, waar we door Sjoerd Keijzer
werden rondgeleid door joods Leiden.
We begonnen met een boottocht door
de grachten. Het was gelukkig mooi
weer en hadden we op de open boot
onze paraplu’s  niet  nodig.  Na  de  
boottocht liepen we naar de sjoel in
Leiden, waar een
heerlijke lunch
klaar stond, die
door Sal Roos
was opgehaald in Amsterdam. Natuurlijk hebben we de sjoel bezichtigd. Er
hangen nog heel oude parochets, waar men zeer zuinig op is. Daarna
vervolgden wij onze weg onder leiding van Sjoerd met een wandeling door
Leiden waar verschillenden van ons nog aankopen hebben gedaan op de
markt. We troffen het niet alleen met het weer maar ook met de festiviteiten
In Leiden in verband met de Lakenfeesten. Een zeer geslaagde dag.
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Lezing: Amsterdam 400 jaar Diamantstad
Op 8 november heeft Daniël Metz ons verteld over de geschiedenis van
de diamantcultuur in Amsterdam. Een mooie lezing ondersteund met
prachtige sheets. Vooraf aan de lezing kon een ieder genieten van patat
met worst of kroket. De avond werd bezocht door 40 leden.

Grillavond
Mohammed van slager Marcus heeft
ons op 24 december weer verrast met
een overheerlijke vleesmaaltijd met daarbij salades en sauzen. Het
smaakte ons allen prima. Tijdens de grillavond heeft Eldad Eitje een
lezing gegeven over parsje van de week Er waren 24 leden aanwezig.

Congres World Zionist Organization
Dit 5 - jaarlijkse Wereld Zionisten Congres vond plaats van 22 tot 24
oktober 2015 in Jeruzalem. Tijdens dit congres worden o.a. het
bestuur van de WZO gekozen wat gezien wordt als het Parlement
van de Diaspora. Mizrachi World heeft zitting in dit parlement.
Nederland kon 3 personen afvaardigen naar het congres en wie
afgevaardigd wordt, wordt bepaald in de FNZ, het overkoepelende
orgaan van de zionistische organisaties in Nederland. De afgevaardigden worden of aangewezen
door onderlinge overeenstemming tussen de verschillende verenigingen binnen het FNZ of verdeeld
naar aanleiding van verkiezingen. Dit jaar konden de verschillende verenigingen binnen het FNZ niet
tot overeenkomst komen. Er waren meer partijen dan zetels. Daarnaast is er een nieuwe groep
bijgekomen. Als gevolg hiervan zijn er verkiezingen uitgeschreven. Acties zijn ondernomen om het
aantal potentiële Mizrachi stemmers bij de verkiezingen te vergroten. De NIHS is bereid geweest om
brieven te versturen naar zijn leden met het aanbod van een gratis proeflidmaatschap bij Mizrachi.
Dit heeft veel aspirant-leden opgeleverd.
Van 2 tot 16 juni hebben de verkiezingen plaats gevonden met als uitslag dat de drie afgevaardigden
als volgt zouden worden verdeeld: een voor Mizrachi, een voor Poale Zion en een voor Arza. Deze
uitslag is aangevochten door twee partijen die hadden verzuimd om aan de voorwaarden voor
deelname aan de verkiezingen te voldoen. Zij hebben bij de Zionist Court een klacht ingediend met
als gevolg dat de verkiezingen nietig werden verklaard. De FNZ is gesommeerd nieuwe verkiezingen
uit te schrijven. Omdat de tijd te kort was om nieuwe verkiezingen te organiseren is er binnen het
FNZ besloten niet voor de tweede keer verkiezingen uit te schrijven. Met als vervolg dat de Zionist
Court heeft beslist dat Nederland geen afvaardiging mocht sturen. Om deze reden is er geen
afvaardiging vanuit Nederland bij de World Zionist Congres geweest. Dit heeft echter niet geleid tot
een vermindering van het aantal zetels in de WZO voor Mizrachi World.

Dank
Bij deze willen we alle leden bedanken die ons het afgelopen jaar hebben geholpen. We denken dan
aan het vervoeren van materialen, het doen van inkopen, het helpen inrichten van zalen en ook het
helpen opruimen. Met ons vieren konden we het niet alleen. Hartelijk dank voor jullie hulp.

Elisheva van den Brink
Secretaris Mizrachi Holland
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