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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel, AMOS

Nummer Kamer van
Koophandel

5 2 7 0 0 5 3 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Oud Ehrenstein 1, 1082 AH Amsterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

info@amossjoel.nl

Website (*)

www.amossjoel.nl

RSIN (**)
Naam landelijke
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

0 , 7
1 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en uit ten hoogste zeven leden.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 04
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Het versterken van de Joodse Gemeente in (groot) Amsterdam door het organiseren
van sjoeldiensten gebaseerd op de modern orthodox Joodse traditie op basis van
wederzijds respect en betrokkenheid,

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het organiseren van wekelijkse religieuze diensten en het verzorgen van de diensten

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

AMOS heeft vrienden die ten minste €300 per jaar per huishouden aan ons schenken.

op Joodse feestdagen en het organiseren van lezingen, gezamenlijke maaltijden- en
feesten. Daarnaast is er een commissie actief onder leiding van onze rabbijn, die
zorgdraagt voor het sociale welzijn van onze achterban.

Daarnaast wordt de stichting AMOS bijgestaan door ledenbijdragen van de NIHS.
(Nederlandse Israelitische Hoofdsynagoge) van die leden die bij de NIHS hebben
aangegeven aangesloten te willen zijn bij sjoelgemeenschap AMOS.
Deze sjoelgemeenschap schenkt jaarlijks de ontvangen gelden aan de stichting.
Tevens ontvang AMOS nog overige donaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

De ontvangen giften worden gebruikt voor het betalen van de kosten van de stichting,

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://183e21bf-5e9d-41fe-a05f-fc71a0258bfb.filesusr.com/
ugd/7c1db9_f98ce8e62b494abe97cdc5b9a73570be.pdf

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In verband met Corona hebben er maar enkele activiteiten doorgang kunnen vinden.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://183e21bf-5e9d-41fe-a05f-fc71a0258bfb.filesusr.com/
ugd/7c1db9_1938c90ab40043989142e03b8ba58ff8.pdf

zoals salaris van de rabbijn en een parttime medewerker die hand en spandiensten
verricht. Daarnaast betalen we huur voor onze locatie en maken we kosten voor
sjoeldiensten en overige activiteiten.

Open

hebben wel recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
Medewerkers ontvangen een marktconform salaris op basis van de door hen gewerkte
uren.

Activiteiten verslag staat als eigen pdf op de website.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Rekening

Baten

Rekening (*)

Begroting (***)

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

0

€

Bijdragen kerkleden

€

61860

€

0

€

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

1830573

€

0

Totaal baten

€

0

€

0

€

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

58003

€

0

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

28625

€

0

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

0

€

0

€

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

39608

€

0

€

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

9967

€

0

€

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

€

0

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

681

€

0

Totaal lasten

€

0

€

0

Lasten

+

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

0

+

+

€

+
0

€

+

€

0

+
€

0

+
€

0

Formulier ANBI telt niet op.
Voor de volledige jaarrekening met toelichting zie website of klik op onderstaande URL.

https://183e21bf-5e9d-41fe-a05f-fc71a0258bfb.filesusr.com/
ugd/7c1db9_f2be97bc2f0f4c2d9c62e7727099a55c.pdf
(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Open

