Jaarverslag 2014
Stichting Dijksynagoge
Inleiding
In dit jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten van het stichtingsbestuur,
het bezoekersaantal en overige zaken over het jaar 2014. Uitgangspunt is hetgeen in de statuten
vastgelegd is.
In verband met de ANBI-status is het door de stichting te voeren beleid in een document
vastgesteld. Dit is een meerjarenbeleid dat laatstelijk in 2013 voor 5 jaar vastgesteld is, derhalve
geldend tot en met 2018 en naast de statuten, tevens leidend voor het bestuur.
Doelstelling stichting
De stichting Synagoge Sliedrecht is op 13 december 1994 is opgericht. Haar statutaire doel is het
behouden en in stand houden van het synagogegebouw, destijds gelegen aan de Rivierdijk nr.
35a (thans aan de Rivierdijk 51); een en ander zodat het gebruikt kan worden voor onder meer
diensten van een joodse gemeente; herinneringscentrum; tentoonstellingsruimte; etc.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het restaureren en reconstrueren van
het gebouw; het verzamelen van documenten en archiefstukken die de Joodse bevolking en de
maatschappelijke deelname betreffen; het organiseren van tentoonstellingen en lezingen; het
gebruiken van het synagogegebouw als leerhuis en voor onderricht in de Hebreeuwse taal, de
Joodse cultuur en geschiedenis en gebruiken; het organiseren van andere culturele of religieus
aanverwante activiteiten; en voorts alle wettige en passende middelen te baat te nemen die
kunnen leiden tot het gestelde doel. Aldus de statuten.
Samenstelling bestuur
Op 1 januari 2014 was de samenstelling van het bestuur:
R.J. Kitsz, secretaris, voorzitter
A.C. de Koning, penningmeester
Y. Monasch, algemeen bestuurslid
Algemeen
Het jaar 2014 was een spannend jaar, een jaar waarin de Rabobank aan het bestuur uitstel gaf
voor de op 1 januari 2014 openstaande schuld uit de hypothecaire lening, zijnde nog een bedrag
van EUR 100.000,--. Dat leidde tot meer vergaderen dan de voorgaande jaren, ook door bestuur
en vrijwilligers samen en tot heel veel meer inspanningen.

Reddingsplan en Activiteiten
Veel van de activiteiten, zowel voor het publiek als achter de schermen stond in het teken van
het redden van de Dijksynagoge. Niet alleen werd aandacht gevraagd in de lokale en regionale
pers, ook landelijke dagbladen waaronder de Telegraaf en het Reformatorisch Dagblad
besteedde aandacht aan de situatie van de Dijksynagoge.
Erg belangrijk was de bijdrage van de gemeente Sliedrecht welke per hoofd van de bevolking
een bedrag van EUR 1,-- schonk, afgerond op een bedrag van EUR 25.000. Een bedrag dat meer
organisaties, particulieren en bedrijven in beweging bracht. Daarbij mag zeker de bijdragen van
kerken lokaal en uit de regio niet onvermeld blijven. Uiteindelijk zijn het een drietal stille
sponsors geweest die aan het eind van jaar met een ruimhartige renteloze lening, in principe
zonder termijn van aflossing, de Dijksynagoge financieel redde en aldus haar bestaan voor de
toekomst verzekerde.
Het aantal afgesproken rondleidingen en bezoeken was 73, variërend van een paar scholieren
(voor een opdracht) tot schoolklassen of groepen van soms zelfs 50 personen. Vaak benieuwd
naar het algemene verhaal, soms met specifieke, van tevoren kenbaar gemaakte vragen.
Daarnaast zijn er 26 open dagen geweest, 2 per maand, 2 extra in december. Allemaal
gelegenheden waarbij ook de expositie met belangstelling werd bekeken.
De Dijksynagoge heeft deelgenomen aan de landelijke Open Monumentendagen in september
en het “Lopend Vuurtje”, een kerkenpadroute voor de christelijke Pinksterdagen. Er zijn 4
huwelijken voltrokken, een drietal lezingen en twee muziekuitvoeringen geweest. Opnieuw gaf
de Dijksynagoge onderdak voor een tweetal cursussen modern Hebreeuws (Ivriet). Met
vrijwilligers is er een klusjesdag georganiseerd, er zijn 3 lezingen geweest en 2x een avondje
muziek. De regionaal Joodse gemeente heeft dit jaar 3 x een dienst gehad, op sabbat of een
joodse feestdag waaronder het Loofhuttenfeest in een prachtig nieuw loofhut, geplaatst op een
pergola welke ook voor andere doeleinden geschikt is. Jom Hasjoa is plechtig herdacht.
Alles bij elkaar bracht dit het bezoekersaantal op 2477, een kleine stijging ten opzichte van 2013.
Tot slot
Dit jaar mag onze oprechte dank in de eerste plaats aan al onze vrijwilligers, waaronder onze
tuinmannen, die onverplicht hun werkzaamheden met inzet en toewijding verricht hebben, niet
onvermeld blijven. Onze vrijwilligers waren ook de rondleiders, de schoonmakers, de
organisatoren achter de schermen en gastheren en gastvrouwen bij open dagen!
In de tweede plaats aan allen die de Dijksynagoge geholpen financieel geholpen en hierdoor
mede gered hebben, geweldig!
Het bestuur.

