Jaarverslag 2018
Het demissionair bestuur van Mizrachi Holland bestond in 2018 uit:
Voorzitter
Lisya Gerez
Penningmeester
Miriam Abraham
Secretaris
Elisheva van den Brink
Lid
Nathan Boosman
Lid
Ben Manassen
Begin 2018 waren 81 mensen lid van Mizrachi Holland. Begin 2019 staat het ledenaantal op 78 leden.
Vorig jaar zijn onze gewaardeerde leden Elly de Kraker en Jaffa Baruch overleden.
Ons bestuurslid Nathan Boosman is op 25-7-2018 getrouwd met zijn Daphne. Wij willen hem hierbij
nogmaals feliciteren met zijn Choepa.
Gedurende 2018 is het bestuur 2 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 na overeenstemming op de ALV ervoor gekozen voor de leden geen activiteiten te
organiseren in 2018 en te brainstormen over de toekomst (zie hieronder). Het bestuur heeft officieel
nog zitting in het FNZ (Federatie Nederlandse Zionisten), maar deze is min of meer slapende.
Op onze website www.mizrachi.nl staan al onze activiteiten, foto’s van oude activiteiten,
jaarverslagen en het beleidsplan 2018. Via onze website kunnen mensen zich ook aanmelden voor
een activiteit.
Mizrachi heeft in 2018 een ANBI status gehad.
Nieuw bestuur
Op de ALV van 4 maart 2018 heeft het bestuur aangekondigd volledig af te treden. Helaas had
niemand van de leden zich bereid gevonden om lid te worden van het bestuur van Mizrachi. Op deze
ALV hebben Rob Keizer en Eron Wolf aangegeven, dat zij zouden proberen leden voor het bestuur te
vinden. Op de extra ALV van 12 juni 2018 bleek dat zij 1 kandidaat hebben kunnen vinden, die vanaf
1-1-2019 beschikbaar zou zijn en 1 kandidaat heeft zichzelf aangemeld.
Op deze extra ALV is het volgende besloten:
Besluit 1: lopende zaken
Het demissionair DB blijft de lopende zaken behartigen tot 1-1-2019.
Besluit 2: Brainstorm commissie
Het demissionair DB en de aspirant bestuursleden zullen brainstormen over de toekomst van
Mizrachi Holland.
Besluit 3: Geen activiteiten in 2018
Het demissionair bestuur organiseert geen activiteiten.
Besluit 4: Geen contributie in 2018
Voor 2018 wordt geen contributie voor 2018 geheven, omdat Mizrachi dit jaar geen activiteiten
organiseert. Het niet heffen van contributie heeft geen consequenties voor de ANBI status.
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Een brainstormsessie met een deel van het demissionair bestuur, de aspirant bestuursleden en een
aantal leden is gehouden op 19 november 2018. Op deze avond zijn veel ideeën naar voren gekomen
hoe verder te gaan met Mizrachi. Toch blijft het belangrijkste dat er een bestuur moet zijn met
eventueel een culturele commissie, die activiteiten organiseert.
In 2019 moeten er voor het behoud van de ANBI status activiteiten worden georganiseerd.
Verkiezingen WZO 2019
In 2020 zullen er weer afgevaardigden voor de WZO worden gekozen. Dit is een taak voor het nieuwe
bestuur en hierover zal ook overleg gepleegd worden met de nieuwe sjaliach van Bne Akiwa.

Elisheva van den Brink
Demissionair Secretaris Mizrachi Holland
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