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Jaarverslag 2017 
Het bestuur van Mizrachi Holland bestond in 2017 uit:  
Voorzitter  Lisya Gerez 
Vice-voorzitter  Edward Weisz (tot 1-9-2017) 
Penningmeester Miriam Abraham 
Secretaris  Elisheva van den Brink 
Lid   Nathan Boosman 
Lid   Ben Manassen 
 
Begin 2017 waren 96 mensen lid van Mizrachi Holland. Begin 2018 staat het ledenaantal op 81 leden. 
Een aantal leden hebben er voor gekozen in 2018 geen lid meer te willen zijn of hebben na herhaald 
verzoek hun contributie niet betaald. We hebben 8 nieuwe leden mogen inschrijven. 
 
Gedurende 2017 is het bestuur 10 keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Er zijn twee 
vergaderingen samen met de leden geweest: Algemene Ledenvergadering en extra Algemene 
Ledenvergadering.  
Het bestuur heeft voor de leden 7 activiteiten  georganiseerd. Tevens heeft het bestuur zitting gehad 
in het FNZ (Federatie Nederlandse Zionisten). 
Helaas heeft Edward Weisz besloten om na de Extra Algemene Ledenvergadering het bestuur te 
verlaten. Edward kon zich niet vinden in de keuze van de aanwezige leden om als Mizrachi Holland 
deel te blijven nemen aan het FNZ. 
 
Onze website: www.mizrachi.nl werd goed bezocht. In 2017 hebben 265 bezoekers de website 
gezamenlijk ruim 850 keer bezocht. De meeste bezoekers kwamen behalve uit Nederland ook uit 
Israël, de Verenigde Staten en Duitsland.  
Op onze website staan al onze activiteiten, foto’s van oude activiteiten, jaarverslagen en het 
beleidsplan 2017. Het beleidsplan voor 2018 moet nog geschreven worden. Via onze website kunnen 
mensen zich ook aanmelden voor een activiteit.  
Mizrachi heeft in 2017 een ANBI status gehad en zij behoudt deze ANBI status ook in 2018. 
 

Activiteiten en ledenvergaderingen 2017  
 
Wijn- en kaasproeverij 

Op 14 januari hebben we een wijn- en kaasproeverij 
georganiseerd in het Moadon met medewerking van 
Christenen voor Israël. Deze activiteit was een groot succes 
met een opkomst van 33 leden en niet-leden. David Bar-on 
van Davids Corner had voor heerlijke koshere Franse kazen 
gezorgd, die normaal gesproken niet in Nederland te krijgen 
zijn. Ook de wijnen die John Farenhorst van IPC uit Nijkerk 
mee had genomen, smaakten heerlijk. 

 
Algemene ledenvergadering 
Deze vergadering vond plaats op 26 februari in het Moadon. Inclusief het bestuur waren er 19 leden 
aanwezig.  
 

http://www.mizrachi.nl/
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Uitje Den Haag 
Op 30 april hebben we met 22 deelnemers een bezoek 
gebracht aan Joods Den Haag. Rabbijn Shmuel 
Katzman heeft een rondleiding door de sjoel gegeven 
en een presentatie over de joodse geschiedenis van 
Den Haag laten zien. De deelnemers hebben van de 
door Mizrachi meegenomen lunch uit Amsterdam zeer 
genoten. Na de lunch hebben we een wandeling door 
Den Haag gemaakt onder leiding van Jochanan 
Boosman, waarbij we een aantal deelnemers onderweg zijn verloren. Gelukkig bestaan er mobiele 
telefoons. 
 
Yom Yerushalayim 

Ter gelegenheid van 50 jaar hereniging van Yerushalayim heeft 
Mizrachi op 24 mei samen met de ambassadeur van Israël, de 
heer Shir-On, Yom Yerushalayim gevierd in restaurant Rimonim. 
De avond was druk bezet met 35 deelnemers. Op deze avond 
speelde Ajax  tegen Manchester in de UEFA Europa League. Op 
verzoek hadden 
we gezorgd 

voor een mooi scherm om gezamenlijk de wedstrijd 
te volgen, maar dat heeft helaas Ajax niet geholpen 
en hebben ze verloren.  
 
Extra Algemene ledenvergadering 
Op 11 juni heeft het bestuur een extra algemene 
leden vergadering georganiseerd, zoals was 
afgesproken tijdens de ledenvergadering van 26 
februari om de rol van Mizrachi in het FNZ te bespreken. Rabbijn Wasserman van Mizrachi Olami was 
speciaal voor deze vergadering overgekomen. Hannie Schatz was de dagvoorzitter. 
De aanwezige leden hebben toen besloten om als Mizrachi Holland lid te blijven van het FNZ. Dit had 
helaas tot gevolg dat Edward Weisz zich terug trok uit het bestuur van Mizrachi Holland. 
 
Weekend Bussum 
Eindelijk waren we in de gelegenheid een shabbaton in 
Bussum te organiseren van 8 t/m 10 september. 
Misschien was de periode niet helemaal goed, want 
slechts 20 leden van Mizrachi, waaronder het hele 

bestuur met aanhang, nam deel 
aan dit weekend. Gelukkig waren 
er ook leden van de NIG Bussum 
aanwezig. Ondanks het kleine 
aantal deelnemers was het een 
zeer geslaagd weekend. Rabbijn 
Sharon Shalom uit Israël heeft 
ons weer zeer geïnspireerd. 
Annet Betsalel van NIG Bussum heeft ons fantastisch ondersteund. Onze dank 
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gaat uit naar NIG Bussum voor hun geweldige ondersteuning en enthousiasme om dit weekend tot 
een succes te brengen.  
Het weekend werd afgesloten met een boottocht op de Vecht. 
 
Lezing Sharon Shalom 
Zondagavond 10 september heeft Sharon Shalom een lezing gegeven in de kleine snoge in 
Amstelveen. Er waren ongeveer 20 geïnteresseerden gekomen. Het onderwerp was: Van Ethiopië 
naar Israël, de tocht in de Israëlische maatschappij en halaga, minhag en masoret in de Ethiopische 
gemeenschap. 
 
Filmavond 
Annet Betsalel heeft op 12 november haar documentaire Treffpunkt Erasmus vertoond aan 20 
belangstellenden in het Moadon. De documentaire ging over het leven van Werner Klemke tijdens de 
oorlogsjaren in Nederland en dan speciaal over wat hij voor de joodse bevolking in Bussum heeft 
betekend. 
 
December etentje Op reis met van Gelder 
Deze keer heeft het bestuur niet gekozen voor een 
grillavond, maar voor een gezamenlijk etentje bij Golan. 
Esther van Gelder van Van Gelder Reisbureau was gevraagd 
ons wat te vertellen over reizen naar Israël en over de do’s 
en dont’s.  De 30 aanwezige deelnemers hebben genoten 
van het eten en van de presentatie. Het eten duurde even, 
omdat bij Golan niet alle gaspitten werkten.  
 

Dank  
Het bestuur wil de Stichting Levi Lassen, Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland 
en Bureau Maror-gelden bedanken voor het financieel ondersteunen van het shabbaton weekend in 
Bussum. Hierdoor werd het weekend betaalbaar voor de deelnemers. 
Tevens bedanken we alle leden die ons het afgelopen jaar weer hebben geholpen. 
 
Elisheva van den Brink 
Secretaris Mizrachi Holland 


