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Gegevens stichting Mishpoche

Naam: Stichting Mishpoche - Amsterdam Jewish Family Center

Adres: Aldengoor 9, 1083 AK Amsterdam

Telefoonnummer: 0612207700

Email: info@mishpoche.nl

Website: www.mishpoche.nl

KvK-nummer: 73971472

RSIN nummer: 859728687

IBAN: NL68 ABNA 0839 1216 01

Inleiding

Gedurende de afgelopen tien jaar is de Joodse gemeenschap in Amsterdam enorm

gekrompen. In grote getale emigreerden men naar Israel, de VS, het VK en elders in wereld.

Bij gebrek aan bezoekers hebben veel kosjere restaurants moeten sluiten, worstelen de

Joodse scholen met uiteenlopende problemen om goed te kunnen blijven functioneren en

daalt het aantal sjoelbezoekers.

Joodse uitingen in het openbare leven, zoals deze restaurants en scholen, werden en worden

gedragen door Joodse mensen die zich bewust zijn van hun Joods-zijn en van wat dit

betekent voor hun culturele en religieuze gebruiken, hun gewoonten, en die daar ook kennis

van hebben. Een veel grotere groep mensen in Amsterdam en omgeving is wel Joods, maar

geeft daar weinig tot geen inhoud aan, en mist ook vaak de kennis om dat te veranderen.

Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat de Joodse gemeenschap te Amsterdam op den duur

nauwelijks nog zichtbaar en herkenbaar is; een gemeenschap die juist altijd in hoge mate

mede de Amsterdamse identiteit heeft bepaald. Bloeiende Joodse gemeenten zijn

wereldwijd een zeldzaamheid. Daar waar ze bestaan, geven ze kleur aan stadswijken of hele

steden. Denk aan Parijs, Londen en Antwerpen. En dus aan Amsterdam – nóg wel. Maar voor

hoe lang nog?

Diverse Joodse mensen in Amsterdam signaleerden dit en vroegen zich af, hoe dit te keren

was.

De Joodse gemeente in Amsterdam houdt haar synagogen in stand en is dienstbaar aan haar

betrokken leden. Maar daarnaast is een inspanning nodig om mensen met afstand tot de

gemeente te bereiken, en extra activiteiten te ontwikkelen die ook aan de algemene

gemeenschap ten goede komen.

De Amsterdamse regio telt ongeveer 30.000 Joden van wie slechts een paar procent
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religieus betrokken is, terwijl naar onze inschatting daar bij de meerderheid van deze

mensen wèl een voedingsbodem voor is. Het is binnen die meerderheid dat wij actief het

gesprek zoeken.

Teneinde dit organisatorisch in te kaderen, werd de Stichting Mishpoche opgericht.

Visie, missie en doelstelling

Visie

Stichting Mishpoche vindt dat iedere Jood, betrokken of niet betrokken, lid of geen lid,

vroom of seculier zich bij programma’s thuis kan voelen, joodse educatie kan krijgen en bij

bijeenkomsten aan kan schuiven.

Missie

De missie van Mishpoche is Joodse mensen in Amsterdam en randgemeenten, die meer

willen met hun Joods-zijn, daartoe mogelijkheden bieden en hen daarbij helpen.

Dit doen wij door:

1. Activiteiten te organiseren die te maken hebben met het Jodendom. Deze activiteiten

zullen:

a. Laagdrempelig en toegankelijk zijn.

b. Voor meerdere doelgroepen zijn.

c. Verspreid zijn over het jaar zijn (zodat een persoon met interesse altijd iets heeft

waaraan hij/zij aan kan meedoen).

d. Warmte, liefde en vreugde uitstralen.

2. Persoonlijke aandacht te geven.

Op deze manier hopen wij samen de Joodse gemeenschap verder op te bouwen.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel om alles dat met Jodendom te maken heeft, zoals het uitdragen

en bevorderen van kennis en praktijk van en over het Jodendom, toegankelijk te maken voor

ieder die daar in aanmerking voor komt, waarbij de nadruk - doch niet uitsluitend - op

gezinnen ligt en dit te doen conform het gedachtengoed van Chabad zoals uitgedragen door

de Lubavitcher Rebbe, Menachem Schneerson in zijn vele werken.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van

evenementen vanuit de warmte van samenheid van mitswot en tradities van het joods leven

en het geven van onderwijs, steun en sturing.
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Projecten & activiteiten

De Projecten zijn per doelgroep verdeeld.

Voor volwassenen

De stichting organiseert een reeks gezellige sociale evenementen, fascinerende leersessies

en boeiende discussiegroepen zoals Tora lessen, women’s cirkel, gepersonaliseerde

een-op-een lessen en sociale evenementen.

Na elk evenement vraagt de stichting naar feedback zodat de organisatie constant kan

worden uitgevoerd conform het verlangen van de bijwoners.

Voor kinderen

Kinderen zijn de toekomst! Voor hen organiseert stichting Mishpoche ‘JEP zondag joodse

les’, leuke kinderprogramma’s rondom de feestdagen de populaire Mommy & Me. Alles

georganiseerd op een manier dat kinderen met blijheid komen.

Voor gezinnen

Onze gezinnen zijn een van onze meest waardevolle schatten. Quality time voor kinderen en

families bestaan uit blije gezichten, leuke activiteiten en veel plezier! Gezinnen zullen dol zijn

op onze familie activiteiten. Deze programma's zijn speciaal ontworpen met het oog op de

juiste leeftijd. Wij organiseren familie gerichte evenementen. Voor gezinnen organiseren wij

creatieve en gezellige programma’s voor de feestdagen, Sjabbat familiediners en gezellige

zondag “fun days”.

Voor tieners

Tieners hebben enorm veel energie, wij willen hen begeleiden hoe zij, met hun energie, hun

deel in het Jodendom verder kunnen ontdekken in een leuke, relaxte omgeving. Een paar

van onze tiener programma's zijn: Lunch & Lern, spannende tiener-activiteiten, bar / bat

mitswa club en feestdagen onderwijs. Deze zullen starten tegen het eind van 2022, wanneer

de kinderen die vanaf 2019 betrokken zijn, de tiener leeftijd bereiken.

Individueel

Individuele aandacht is krachtig en effectief om een gemeenschap op te bouwen. Vanuit de

stichting zullen er bezoeken worden gedaan en telefoontjes worden gepleegd aan de joodse

mensen in regio Amsterdam. Ook zullen er ter gelegenheid van sjabbat, joodse feestdagen,

geboortes en andere speciale gelegenheden attenties worden langs gebracht bij mensen

thuis.

Tijdlijn

Dit beleidsplan is gemaakt voor de eerste 5 jaar van het bestaan van de stichting. De eerste

twee jaar zullen er meerdere pilot programma’s worden gedaan conform het beleid dat dat

hier beschreven is. De activiteiten die een succes zijn geweest zullen dan gestructureerd
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worden uitgebreid. Succes betekent dat het aantal deelnemers per activiteit toeneemt en

dat er per project vanuit een aanzienlijk percentage van de bezoekers positieve

beoordelingen terug komen.

Doel 2023

● Een bereik van minimaal 1000 personen in de regio Amsterdam.

● Minstens 400 verschillende personen die onze activiteiten hebben bezocht.

● De joodse zondagsschool heeft 60 kinderen die wekelijks komen.

● 20 activiteiten het jaar rond (excl zondagsschool) met tussen de 10 en 150 bezoekers

(hangt van het activiteit af).

● 150 personen die per jaar gebeld of bezocht worden.

● Een eigen locatie waar de zondagsschool vesting heeft en activiteiten tot 70 mensen

kunnen plaatsvinden. Met ook een koffiecorner, kinderkamer, joodse bibliotheek,

studeerkamer en kantoorruimte.

Samenstelling en werkwijze bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit drie personen te weten:

Mevrouw Nechama Dinah Spiero - Stiefel in de functie als voorzitter. Aangetreden op 28

februari 2019.

De heer Zimri Haas in de functie als secretaris. Aangetreden op 28 februari 2019.

De heer Zandrie Jakob Wiersma in de functie als penningmeester. Aangetreden op 28

februari 2019.

Ieder jaar treedt een bestuurslid af en is direct herkiesbaar.

Werkwijze

Het bestuur is bevoegd over het vermogen van de stichting. Om transacties te volmaken

moeten minstens twee bestuursleden akkoord geven.

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

recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per jaar, hiervan worden notulen gemaakt. Los

daarvan is er gedurende het jaar digitale of mondelinge communicatie tussen het bestuur en

de directeur.

Uitvoering

Het bestuur neemt in haar dienst een directeur die de dagelijkse gang van zaken uitvoert. Dit

zal een rabbijn en zijn echtpaar zijn die een gevoel heeft voor de opbouw van de joodse

gemeenschap en daar ervaring in heeft. Zij zullen dit doen onder toezicht van het bestuur.

De uitvoering wordt ook gedaan met hulp van een groep vrijwilligers.
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Indien nodig zal ook een secretaresse in dienst worden genomen zodat het directie zich

volledig kan richten op de mensen van de gemeenschap.

Begroting

De begroting is los van het beleidsplan te verkrijgen per fiscaal jaar. De eerste begroting is

afgerond € 75.000 en deze zal ieder jaar oplopen tot in 2023 begroot op € 100.000.

Inkomsten

Mishpoche krijgt haar inkomsten van 4 bronnen:

1. Entreekosten

2. Subsidie fondsen

3. Major donors

4. Chaj club

Entreekosten

Dit zal ca 20 % van de begroting dekken.

Subsidie fondsen

Dit zal ca 55 % van de begroting dekken. Het doel is dat ieder jaar het percentage van de

major donors en de chaj club toeneemt zodat de stichting minder afhankelijk is van subsidie

fondsen.

Major donors

Dit zal ca 15 % van de begroting dekken.

Chaj club

Dit zal ca 10 % van de begroting dekken. Dit is een groep mensen die maandelijks een kleine

donatie doen tussen de 15 en 50 euro per maand.

Slotwoord

Dit plan is na uitvoerig overleg met personen die hierin ervaring hebben opgesteld. Mocht

dit plan na evaluatie aangepast moeten worden, dan kan dit op uitzondering gedaan

worden.

Met dit beleid van acceptatie van een mede-jood, transparantie en het ambitious zijn hopen

wij samen de Joodse gemeenschap in Amsterdam verder op te bouwen en het brengen van

de Masjiach te versnellen.
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