
Vergadering van de Stichting AMOS en de sjoelvereniging AMOS. 

Locatie: Moadon 

Tijdstip: zondagavond 12 september om 20:00 uur. 

Agenda Stichting AMOS: 

1. Welkom door de voorzitter Doron Sanders 

2. Dewar torah, sjoelrabbijn Menachem Sebbag 
3. Vaststelling notulen AMOS jaarvergadering 22 november 2020 
4. Bestuur verslag sjoelgemeenschap 2020 
5. Verslag vertegenwoordiging in Raad van Toezicht NIHS, Sander Hekscher 
6. Jaarrekening AMOS 2020 - Sharon Weijel 
7. Verslag kascommissie en decharge penningmeester, Menno Paktor en Sander Hekscher 
8. Benoeming leden kascommissie 
9. Rondvraag 
10. Afsluiting en Ma’ariv 

De Jaarrekening 2020, het bestuur verslag 2020 en de notulen van de vergadering van 2020 kunnen 
jullie vinden op de website van AMOS. 

Wij verzoeken jullie om financiële vragen vooraf te sturen naar info@amossjoel.nl. 

De jaarvergadering van de sjoelvereniging is voor de mensen die bij de NIHS voor AMOS hebben 
gekozen. 

Agenda sjoelgemeenschap AMOS: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Historie sjoelvereniging 
3. Jaarverslag + jaarrekening 
4. Benoeming bestuur volgens artikel 4.2 van het reglement Amos Sjoelgemeenschap 
5. Benoeming lid RVT + 2 plaatsvervangers 

6. Rondvraag 
7. Sluiting 

De kandidaten voor het bestuur van de sjoelvereniging AMOS zijn: 

• Doron Sanders 

• Elishewa Mehlman 

• Eldan Santcroos 

• Sharon Weijel 

• Jalon Salomon 

De kandidaten voor de Raad van Toezicht NIHS: 

• Sander Hekscher 

• Doron Sanders (1e plaatsvervanger) 

• Vacature (2e plaatsvervanger) 

  

Aanwezigen: Joop Krant, Renee Krant, Menno Paktor, Lous Paktor, Samuel Goldfinger, Eduard de Wolf, 
David Simon, Bernard Moffie, Carrie de Wolf, Guy Soesan, Peres Rashty, Ido Markens, Yvette Markens 
Menachem Sebbag, Eldan Santcroos, Jalon Salomon, Doron Sanders, Sharon Weijel, Daniella Eitje, 
Elishewa Mehlmann en Jonathan Mouwes. 

Afmeldingen: Hetty van Emden, Hans van Emden, Jaap Hartog, Elize Hartog, Henry Vogel, Franklin 
Weisz, Doris Weisz, Micha Glaser 
 

https://amos.cmail19.com/t/r-l-trlrxik-wuhhrdltt-y/
mailto:info@amossjoel.nl
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1. Doron opent de vergadering en vertelt over de structuren van de stichting en van de vereniging. 
We beginnen met de vergadering van de stichting met de punten zoals 18 augustus jl. zijn rondgemaild.  
 
2. Dwar Torah van Rav Menachem 
 
3. Vaststelling notulen 22 november 2020 – akkoord bevonden 
 
4. Bestuur verslag 2020 – we gaan hier niet helemaal doorheen lopen. Ondanks de sluiting van de sjoel 
hebben we veel activiteiten voornamelijk via Zoom kunnen ontplooien. Er zijn geen op/aanmerkingen. 
 
5. Sander Hekscher heeft zich vanmiddag helaas moeten afmelden voor de vergadering. Sinds december 
2020 heeft hij zitting in de raad van toezicht van de NIHS. De voornaamste punten die spelen brengt 

Doron naar voeren. Er is een grote statuten/regelementen bezig bij de NIHS. NIHS 2.0 wordt 
geëvalueerd. Menachem geeft aan dat toen AMOS toetrad tot als sjoelgemeenschap er een lijst van 4 
punten was waar we ons aan zouden houden. Zoals mannen en vrouwen gescheiden, geen eigen 
shabbes tijden etc. Een van de dingen was ook dat er geen vrouwelijke voorgangers zouden zijn. De 
uitbreiding is nu dat vrouwen überhaupt geen deel kunnen doen van de dienst. Waaronder geen drasja. 
Hier gaat Menachem niet mee akkoord.  
Menno vraagt of er geen tegengeluid wordt gegeven vanuit onze wens. Joop Krant is na 2.0 de eerste 
afgevaardigde geweest namens AMOS bij de raad van toezicht. De hele inzet was dat er een 
decentralisatie zou plaatsvinden en dat de sjoel een hoge mate van zelfstandigheid zou krijgen, wel met 
een regelement vanuit de NIHS. 
In de 8 jaar dat we sjoelgemeenschap zijn hebben we geen bemoeienis gehad van de NIHS. Aan de vier 

halachische punten gaan we niet tornen geeft Doron aan. Joop Krant geeft aan dit goed in de gaten te 
houden aangezien er de afgelopen 1,5 tot 2 jaar veel dingen binnen de NIHS aan het veranderen zijn 
(lees NIISA en JBO bijvoorbeeld). Menachem geeft aan dat we blijven doen zoals we doen binnen de 
grenzen van de halacha. Lous Paktor vraagt of we met een notaris hebben gesproken of bepaalde regels 
wel kunnen. Je moet een jurist hebben om na te gaan of alles wel mag wat er op papier wordt gezet van 
de NIHS naar de sjoelgemeenschap. Eduard de Wolf vraagt of naast de statuten ook de 
sjoelregelementen (oranje boekje) nog worden gehanteerd. Deze worden bij AMOS niet gehanteerd.  
Tweede punt: Er is een plan neergelegd voor verkoop van het JCC en er wordt gekeken naar aanschaf 
van de kerk/grond in de van Boshuizenstraat. Wie gaat daar davenen is de vraag. NIHS wil graag een 
grote zaal hebben zoals in het JCC. Voor het eind van het jaar zal er een plan worden gepresenteerd aan 
de raad van toezicht. Menno vraagt of er af en toe een update gegeven kan worden van de punten bij de 
raadsvergaderingen.  

6. Jaarrekening AMOS 2020 
De jaarrekening is dit jaar voor het eerste samengesteld door een externe accountant. Hij heeft daarbij 
ook een samenstellingsverklaring afgegeven. 
Over het boekjaar hebben we een enorm batig saldo gerealiseerd. Voornamelijk veroorzaakt door een 

verkregen legaat en geoormerkte giften t.b.v. de nieuwe sjoel. Voorheen werden batige saldo voorzien in 
de voorziening nieuwe sjoel. De accountant heeft hier echter een ander label aangehangen, namelijk de 
bestemmingsreserve. 
Met de verkregen giften voor de nieuwe sjoel, maar ook met het legaat zijn certificaten gekocht in de 
STAK AMOS, zie hieronder voor verdere uitleg over de werking. 

Tijdens de vergadering zijn er door de aanwezigen geen vragen gesteld. Verder was er wel een 
opmerking dat de jaarrekening nergens stond. Dit blijkt incorrect. De jaarrekening en het jaarverslag zijn 
geplubliceerd op de website. 



 

Doron geeft uitleg over de werking van de Stak(stichting administratiekantoor AMOS).  AMOS houdt de 
certificaten van de STAK.  De continuïteit van de sjoelgemeenschap mag op geen enkele manier in het 
beding komen door eventuele tekorten in het gebouw. Er wordt gevraagd of de STAK BTW plichtig is wat 
niet het geval is, daar hebben wij bewust voor gekozen. Zolang je niet verhuurd aan BTW plichtige 
verhuurders hoef je zelf ook geen BTW af te dragen. BTW op de verbouwing kan je alleen terugvorderen 
als verrekening met betaalde BTW. We hebben twee externe bureaus advies hierover laten uitbrengen en 
voor de optie STAK zonder btw-plicht gekozen. 
 
7. Omdat we nu de jaarrekening door de account laten controleren hebben we besloten te statuten te 
wijzigen en geen kascommissie meer aan te stellen.  
Menno Paktor geeft wel aan dat het goed is dat een aantal mensen wel het accountantsrapport bekijken. 
8. Samuel Goldfinger geeft aan dan graag wel dit bekijken en samen met Menno Paktor vormen ze deze 

nieuwe kascommissie. En omdat het anders kosten meebrengt laten we de naam kascommissie wel 
intact.  

9. Rondvraag over de Stichting AMOS 

geen vragen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering van Stichting AMOS. 
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1. Opening door Doron. 
2. Sjoelgemeenschap AMOS is sinds 8 jaar een dochterorganisatie van de NIHS. De 

sjoelgemeenschap heeft geen eigen bankrekening en geen eogen jaarverslag. De aanwezige 
NIHS leden wordt instemming gevraagd om alle subsidies en jaarlijkse bijdragen van de NIHS 
vanaf de oprichting van Sjoelgemeenschap AMOS te doneren aan de Stichting AMOS. Alle 
stemgerechtigde zijn akkoord met deze gift aan de Stichting AMOS. 

3. De bestuursleden van stichting AMOS die lid zijn van de NIHS worden door de vergadering 
(her)benoemd in het bestuur van sjoelgemeenschap AMOS.  
Het bestuur van Sjoelgemeenschap AMOS bestaat uit Doron Sanders (voorzitter), Jalon Salomon 
(secretaris), Sharon Weijel (penningmeester), Eldan Santcroos en Elishewa Mehlmann.  

4. Benoeming RVT lid, Sander Hekscher, Plaatsvervanger is Doron Sanders en voor een tweede 

plaatsvervanger bestaat nog een vacature. 
5. De voorzitter sluit de vergadering van Sjoelgemeenchap AMOS. 

. 


