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Verslag Algemene Ledenvergadering Mizrachi Holland 
 

 

Datum:  28-06-2020  

Plaats:  ZOOM bijeenkomst 

 

Aanwezig: Bestuur: L. Gerez (voorzitter), M. Abraham (penningmeester), E. van den 

Brink (secretaris) 

Leden: S. Bos, E. Wolf, F. en R. Keizer, M. de Haas, S. en J. Roos, J. en L. 

Brilleslijper, N. Rodrigues Pereira, S. de Vries 

Afwezig mk: Ph. en J. de Vries, B. Sondervan 

Verslag: E. van den Brink 

 

1. Opening en update door de voorzitter 

Er zijn te weinig mensen die zich hebben aangemeld voor het bestuur van Mizrachi 

Holland. Het plan is om in het najaar als de regels rondom Corona zijn versoepeld een 

fysieke ALV te organiseren en op deze ALV te beslissen of we in slaap gaan, doorgaan of 

opheffen. 

Lisya heeft rabbijn Wasserman gesproken. Hij vertelde dat er in meerdere landen 

Mizrachi niet actief is en het moeilijk heeft. Ook bij Arza in Nederland wordt niets 

georganiseerd. Mizrachi Israël moet ook nadenken over hoe verder in de veranderende 

wereld en de Israëlische politiek. 

Mizrachi Holland kan niet samen gaan met een van de bestaande sjoelgemeenschappen, 

daar we een algemene groep dienen van verschillende achtergronden en behorende tot 

verschillende sjoelgemeenschappen. Het is ook niet gewenst om een nieuwe Mizrachi 

sjoel op te richten.  Rabbijn Wasserman heeft dit punt intern besproken en onder de 

aandacht gebracht van Rabbijn Doron Perez, directeur/hoofd van Mizrachi World. Doron 

Perez heeft zich sinds zijn aanstelling gefocust op de grote Mizrachi organisaties in 

Amerika en Canada. Na de corona crisis en het WZO congres zullen ze kijken hoe ze 

willen dat Mizrachi Nederland wordt voortgezet. Mogelijk komen ze op bezoek.  

Eron Wolf en Nachshon Rodrigues Pereira hebben gesproken met mevrouw Gusti 

Braverman hoofd diaspora van het WZO bij Rosa van der Wieken thuis over de WZO 

conferentie van later dit jaar en hoe de mandaten te verdelen. 

Eron vraagt aan Lisya of in Zuid Amerika dezelfde problematiek speelt als in Nederland 

bij de Mizrachi organisaties. Lisya stelt voor om te vragen aan Rabbijn Wasserman en/of 

Doron Perez of zij naar ons toekomen, zodat alle vragen rechtstreeks aan hen gesteld 

kunnen worden. 

 

2. Financieel jaarverslag 2019 

Miriam Abraham geeft een toelichting op de balans. 

De kascommissie bestaande uit Eron Wolf en Sally de Vries is akkoord met het financieel 

jaarverslag en vraagt de ALV decharge te geven aan de penningmeester. Dit wordt met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

3. Rondvraag 

Eron Wolf vertelt dat er binnenkort in het NIW een advertentie komt te staan om zoveel 

mogelijk te kopen en te gaan eten bij de joodse restaurants. Ze hebben het erg moeilijk. 

 

Rob Keizer vraagt of er een speciale rekening is voor organisaties met een ANBI status. 

Nee, dit is niet bij het bestuur bekend. We hebben een zakelijke rekening en dat kost 
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helaas geld. De kosten voor de website zijn € 13,- per jaar. De kosten voor de zakelijke 

rekening is € 126,- per jaar. 

 

Eron Wolf: de ANBI status gaan we verliezen, omdat we niet meer voldoen aan de 

criteria van de ANBI. Dat is ook niet erg, want leden betalen op dit moment geen 

contributie en kunnen dit niet aftrekken van de belasting. 

 

4. Datum volgende ALV vergadering 

Deze datum is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal deze vergadering in het najaar van 

2020 plaats vinden. De overgebleven punten van de agenda van de vervallen 

vergadering van 15 maart  zullen dan worden besproken. 


