
Notulen Algemene vergadering 22-11-2020 om 20.00 uur  
In verband met Corona vindt deze plaats via Zoom 

Agenda Stichting AMOS 

1. Welkom door de voorzitter Doron Sanders 
2. Dewar torah, sjoelrabbijn Menachem Sebbag 
3. Vaststelling notulen AMOS jaarvergadering 2019 
4. Activiteitenverslag AMOS 2019 
5. Jaarrekening AMOS 2019 – Sharon Weijel/Daniella Eitje 
6. Verslag kascommissie en decharge penningmeester, Menno Paktor en Sander 

Hekscher 
7. Benoeming leden kascommissie 
8. Toelichting Sjoelgemeenschap AMOS en bepalen datum vergadering 
9. Rondvraag 
10. Afsluiting 

De Jaarrekening 2019, het Jaarverslag 2019 en de notulen van de vergadering van 2019 kunnen 
jullie vinden op de website van AMOS. 

ZOOM 
link: https://us02web.zoom.us/j/8725266554?pwd=Z2dTSGhBcXR2Mk90dkQwVitZbC8rZz09 
 

 

Aanwezigen: 
Louis Paktor 
Menno Paktor 
Jalon  
Menachem 
Henri Markens 
Doris Weisz 
Franklin Weisz 
Mirjam van Emden 
Joop Krant 
Renee Krant 
Robert Aronson 
Guy Soesan 
Daniella Eitje 
Elishewa Mehlmann 
Max Schrijver 
Jacques Roozendaal 
Micha Glaser 
Astrid Atalli 
Martin Lewis 
Debbie Bachrach 
Max van Praag 
David Simon 
Sharon Weijel 
Eldan Santcroos 



Samuel Goldfinger 
David Simon 
Carry de Wolf 
Coen Abram 
Peress Rashty 
Marcel de Bruin 
Sander Hecksher 
Joop Sanders 
Yvette Markens 
Bernard Moffie 
Judith Bachrach 
Rav Menachem 
Chaim Schottland 
Jaron Weijel 
Liz Weijel 
Wanda Bloemgarten 
Debby Kater 
Eldad Eitje 
Mozes Stazewski 
Hetty van Emden 
Tsippora Israel 
Simone Soesan 
Hans van Emden 
Alex Israel 
Mitchel Domacassee 
Jaap Hartog 

 



 

 

 

 

 

1. Welkom door Doron Sanders – met uitleg over de vergadering op Zoom 
2. Dwar Tora door Rav Menachem 
3. Vaststelling notule AMOS jaarvergadering 2019 

Eduard de Wolf heeft al een keer aangegeven om met certificaten te werken – deze kunnen 
mensen cadeau doen. De vraag is of het bestuur hierin stappen heeft ondernomen en zo ja – 
wat en zo nee waarom niet? 
Doron geeft aan dit bij de fundraising cie neer te leggen. Over de fundraising cie komt later 
vanavond nog informatie. 
De notulen zijn goedgekeurd, verder geen op/aanmerkingen. 

4. Activiteiten verslag AMOS 2019 
Doron geeft aan dat het mooi is om te zien dat er veel activiteiten buiten de sjoeldiensten 
om heen plaatsvinden. En alle commissies en vrijwilligers die we hebben worden enorm 
bedankt. 
Doron wil toch toevoegen dat het jaar 2020 nu een moeilijk jaar is voor vele zowel prive als 
met de gemeenschap. Ondanks deze moeilijkheden hebben we toch geprobeerd zoveel 
mogelijk activiteiten te organiseren. Met alle chagiem hebben we diensten/activiteiten 
georganiseerd. 
Ook wordt de vraag gesteld wat doet AMOS aan de toekomst. 
1. De aankoop van het gebouw – dat is een investering in de toekomst 
2. De leeftijdsgroep 20-40 – een groep die de weg naar sjoel lastig vindt en moeilijk te 



bereiken is.  
3. We hebben ook een manhiga roechaniet aangesteld – om deze doelgroep te bereiken en 
bij AMOS te betrekken. 
 

 

Aan/ opmerkingen mbt het bestuursverslag 
David Simon: in het algemeen – Doron heeft gesproken over grote stappen voor de toekomst. Maar 
waar David zich over verbaast is de onduidelijkheid van de structuur. Toen Doron zei dat we zouden 
stemmen, hoe kan het dat vrienden van de stichting kunnen stemmen. Hoe toekomst bestending is 
de structuur nu en in de toekomst? 

Sharon geeft grafisch aan wat het verschil is tussen de stichting en de sjoelgemeenschap AMOS. Ook 
vertelt zij dat de jaarvergadering van vanavond die voor de Stichting AMOS is.  (zie onder voor de 
weergeving). 

Na de uitleg van Sharon dankt David Simon haar voor de antwoorden en hij heeft nog een aantal 
vragen maar daar gaat hij nu niet verder op in. 
 
Menno Paktor: Een aantal technische vragen. Een voorbeeld is de website met het bestuursverslag: 
de vrijstelling van de namen met betrekking tot een kerkgenootschap. Als je het verslag opent dan 
zie je de namen staan. Dat we de toekomst moeten regelen met betrekking tot de zichtbaarheid van 
verslagen en namen etc.  
Menno geeft nog aan dat er wordt gesproken van een sjoelvereniging maar op de stichting website 
voorheen wel de statuten stonden. Menno en Jonathan zullen nog contact hebben over de website 
etc. 
David Simon stelt voor een commissie van drie samen te stellen over de juridische structuur etc. die 
advies geeft aan het bestuur. 
 

Sharon Weijel: Een opmerking van een vriend is dat iedereen binnen AMOS vrijwillig werkt, we 
hebben echter wel twee mensen in dienst.  
 



 
 

Stuk over de structuur van Sharon. 

Doron geeft aan dat er een aparte vergadering voor de sjoelgemeenschap AMOS over een aantal 
weken zal plaatsvinden. 
 

From Micha Glaser to Everyone:  08:47 PM 
Is er een juridische basis voor de betaling van de sjoelvereniging  aan stichting Amos? 
Doron geeft aan dat dit gewoon mag plaatsvinden deze handelingen. 

5. Jaarrekening 
Sharon deelt een PowerPointpresentatie. Er wordt kort uitleg gegeven over de verschillende 
posten op de balans. Opvallend zijn de hoge banktegoeden aan de debetzijde en de 
voorziening aan de creditzijde. Sharon geeft aan dat deze twee verband houden doordat 
Gemeente Amsterdam medio december 2019 de erfpachtgelden heeft uitgekeerd. 
Omdat op dit moment nog steeds niet zeker is of AMOS deze gelden mag houden, is er een 
voorziening getroffen. We verwachten medio december 2020 te horen of we het geld mogen 
houden. Dit zal volledig worden aangewend voor de verbouwing van de nieuwe sjoel. 
 
Hierna wordt uitleg gegeven op de winst- en verliesrekening. Er is een klein negatief resultaat 
geboekt. Dit resultaat is in mindering gebracht op het stichtingskapitaal. Als we 2019 
vergelijken met 2018 valt op dat de cijfers niet erg afwijken. 
 
Ondanks dat het de jaarvergadering over 2019 betreft, wordt er toch even vooruitgekeken 
naar 2020/2021. Corona heeft namelijk, vanwege extra huisvestingskosten, op financieel vlak 
een wissel getrokken op AMOS. Er wordt aan alle vrienden verzocht te controleren of de 
vriendenbijdrage voor dit jaar is overgemaakt. 



 
Vraag van Guy Soesan: 
Sjikker club is de omzet verviervoudigd. Als de sjoel straks begint dat men moet nadenken of 
de sjikkerclub na het laaienen doorgang moet blijven vinden.  
Ieder jaar komt deze vraag naar voren geeft Sharon aan, en dat als er een kind haftara doet 
dat de meeste mensen ook blijven zitten. 
 
Eron Wolf: Gisteren merkte Eron ook dat men moest tellen of er nog minjan was toen de 
sjikkerclub begon. Ook geeft Eron aan dat in het financieel verslag het woord omzet staat.  
Sharon geeft aan dat het ze het niet aangepast krijgt in haar programma.  
 
Eduard de Wolf stelt voor eventueel gezamenlijk kiddoesj te maken tijdens de dienst. 
 
Samuel Goldfinger: Stel dat dit jaar het negatieve saldo oploopt, is er dan voldoende reserve 
om dit op te vangen? Sharon geeft aan dat het voor dit jaar sowieso goed opgevangen wordt. 
 
Mirjam van Emden vraagt hoe de sjikkerclub met Corona zit en of dit geen mooi punt is om 
dit te eindigen.  
 

6. Verslag kascommissie  
 
Sander Hekscher en Menno Paktor 

Amsterdam, 20 augustus 2020 

 

Aan de Stichting Amos 

 

Geachte bestuur, 

 
In opdracht van de Stichting AMOS hebben wij als kascommissie de jaarrekening 2019 
gecontroleerd. 
 
Wij hebben vastgesteld dat dat het een geconsolideerde jaarrekening betreft  van de 
Stichting AMOS en de Sjoelgemeenschap AMOS. 
 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij aan de jaarvergadering van AMOS kunnen 
voorstellen om de geconsolideerde jaarrekening 2019 goed te keuren. 
 
Wel verzoeken wij U om de financiële verhouding tussen de Stichting AMOS en de 
Sjoelgemeenschap AMOS nader te onderzoeken. 
 
Het verdient ook aanbeveling om voortaan ook een enkelvoudige jaarrekening van de 
Stichting AMOS voor te leggen. 
Met vriendelijke groet, 

De kascommissie 



 

Sander Hekscher                                                                           Menno Paktor 

7. Benoeming leden kascommissie. Decharge wordt verleend. 
Het voorstel voor komend jaar is Sander Hekscher en Menno Paktor. 
 

8. Het nieuwe pand! 
Doron geeft een uitgebreid overzicht over de ontwikkelingen met het nieuwe pand. Hierin 
komen onder andere volgende onderwerpen aan de orde : 

– Aankoop pand is in juli 2020 afgerond  

– update bouwcommissie met tekeningen en plannen van de architect, tijdsplanning verbouwing, 
traject van bouwvergunning en aannemersselectie 

– update plannen interieurcommissie 

- financiering aankoop & verbouwing pand : de aankoop van het pand is gefinancierd vanuit een 
legaat ontvangen door AMOS van ruim EUR 1 miljoen alsmede hypothecaire leningen tegen 
vriendelijke voorwaarden verstrekt door drie leden van AMOS. Verbouwing zal gefinancierd 
worden vanuit subsidies vanuit de Joodse gemeenschap (onder andere MAROR, Poppers Prins, 
Erfpachtegoeden) alsmede een fundraise campagne bij onze achterban die medio 2021 zal 
plaatsvinden. Voor het resterende bedrag zijn garanties ontvangen van een aantal AMOS-leden. 

- potentiële huurders in het nieuwe pand 

- juridische structuur pand waarbij eigendom is vastgelegd in de Stichting Administratiekantoor 
AMOS (STAK) waarvan de Stichting AMOS de certificaten houdt. Bestuur van de STAK bestaat uit 
Joop Krant, Daniella Eitje en Doron Sanders. Beheer wordt uitgevoerd door Samuel Goldfinger. 

 

Opmerkingen/vragen over het nieuwe gebouw:  
Hans van Emden: wat is het idee van de commissie van de inrichting van de sjoel. Er zijn twee 
mensen in de interieurcie. Hoe werkt dat? Worden die ideeën nog voorgelegd? 
De plannen zullen worden voorgelegd als ze door de bouwcie goedgekeurd zijn. 
Doron geeft aan dat alles nog een keer gepresenteerd zal worden, hoogstwaarschijnlijk in 
januari/februari. De focus was de laatste tijd over de buitenkant ivm aanvraag vergunning.  
Hans geeft aan dat het wordt geaccordeerd door het bestuur, maar dat goed zal zijn als er eens 
wordt geluisterd naar iedereen zonder dat het definitief besloten is. 
Doron geeft aan dat als het plan concreet is dit ook zal worden voorgelegd. Op dit moment zijn er 15 
mensen bezig met het proces.  
 
Micha Glaser: vraag over de financiering –  hij weet dat de verhouding met de NIHS gespannen was 
en of er toch meer geld nog te halen is. 
Doron geeft aan dat eerst de NIHS het pand wil kopen. Toen hebben wij aangegeven zelf naar de 
mogelijkheden te kijken om het pand zelf te kopen met een lening van 1,5 miljoen van de NIHS. Er 
zijn vele mogelijkheden voorbij gekomen maar uiteindelijk hebben wij van een aantal vrienden een 
garantie kunnen krijgen om het op een andere manier te financieren. 
Afgevaardigde van AMOS naar de RVT was Jair Eisenmann maar die gaat op Aliyah, is daar al een 
opvolger voor? 



Binnen het bestuur is er gesproken over de mogelijkheden om Jair op te volgen en binnenkort hopen 
we de opvolger te presenteren. 
Menno wil aangeven dat hij vindt dat er binnen de sjoelgemeenschap toch gevraagd moet worden of 
er nog andere geïnteresseerde zijn. 
Deze vraag hebben we twee maal in de nieuwsbrief gesteld, echter geen reacties op gehad. 
Mocht iemand zich nog beschikbaar stellen, meld je graag aan op korte termijn. 

Joop Krant geeft aan dat er een STAK is opgericht voor het nieuwe gebouw en wil Samuel Goldfinger 
bedanken voor zijn functie mbt het nieuwe gebouw. 
 

9. Rondvraag 
Fam Moffie/Bachrach geeft aan dat het opvalt dat er geen jongeren in geen een cie zit.  
De kindersjoel zitten alleen maar jongeren. Ook hebben we veel jongeren benaderd voor de 
fundraising cie maar helaas wilde niemand een toezegging doen. 
 
Zondagavond 20 december 20.00  uur– voorstel voor de vergadering van de Sjoel 
Gemeenschap AMOS. 


