B’nai B’rith Loge Hilleel ANBI 2019

1. Inleiding
Vereniging Loge Hilleel nummer 986 van B’nai B’rith (Loge Hilleel) is opgericht op 25 maart
1924 en is nader aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het fiscaal nummer is 815677868.
Contact adres: Sinjeur Semeijnsstraat 12, 1183 LE Amstelveen.

2. Organisatie
De organisatie van Loge Hilleel bestaat uit het bestuur, de leden en diverse commissies.
Bestuurders:







Orlando Heijmerink (voorzitter)
Hanny Schatz (vicevoorzitter)
Michael Swartz (secretaris)
Eron Wolf (penningmeester)
David Cohen Paraira (2e secretaris en 2e penningmeester)
Franklin Weisz (mentor)

Bestuursondersteuner: Magda Luiten

3. Doelstelling
De bevordering van de geestelijke, zedelijke en materiële ontwikkeling van de mensheid en
van de Joden in het bijzonder.
Onder het doel van de vereniging wordt tevens begrepen het onder de Joden bevorderen
van de persoonlijke eer van haar leden, het gelegenheid geven tot weldadigheid, het
verlenen van hulp aan behoeftigen en aan slachtoffers van vervolging en van discriminatie,
het bescherming verlenen aan weduwen en wezen, alsmede het dienen van wetenschap en
kunst.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door zelfstandig, dan wel in samenwerking met de
andere loges van B’nai B’rith over de gehele wereld of met andere rechtspersonen:
a. middelen bijeen te brengen ter bestrijding van de kosten aan de verwezenlijking van het
doel verbonden;
b. informatie in enigerlei vorm te verspreiden over onderwerpen die voor het doel van de
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vereniging bevorderlijk zijn;
c. andere wettige middelen welke voor het doel van de verenging bevorderlijk zijn.

4. Beleidsplan
De activiteiten van de projecten van Vereniging Loge Hilleel zijn gericht op (ondersteuning
van) o.a.:










Sociale activiteiten voor leden
Huiskamerbijeenkomsten voor leden
B’nai B’rith Loge Hilleel Chanuka Concert
Voedselpakketten Pesach
Vakantieweek Hineni jongeren
Dag van Joods Cultureel Erfgoed
Jacob van Hasselt Award
Diverse projecten in Nederland en Israël
Lezingen en voordrachten

5. Financieel
De geldmiddelen bestaan, behalve uit contributies en entreegelden, uit vrijwillige bijdragen,
giften, legaten, erfstellingen, opbrengsten van banksaldi en overige beleggingen, alsmede
andere op wettige wijze verkregen middelen.
Alle giften worden rechtstreeks gebruikt ter ondersteuning en verwezenlijking van de
doelstelling. Gestreefd wordt om de in een jaar ontvangen giften zoveel mogelijk in het jaar
van ontvangst te besteden conform de doelstelling. Vereniging Loge Hilleel kan een
bestemmingsreserve opbouwen en aanhouden om lange termijn of periodieke projecten,
alsmede plotseling opkomende nood projecten te ondersteunen. De vereniging kent hiertoe
een vijftal bestemmingsreserves. Aan de hand van uitgaven voor de voor de reserves
bedoelde doelen zijn of worden deze reserves stapsgewijs . Hierbij ligt het in de bedoeling
om voortaan een beroep te doen op de Hilleel Moerel Stichting voor materiele steun voor de
doelen van deze bestemmingsreserves indien een betreffende gevormde reserve niet (meer)
voldoende is om die steun te verlenen of is opgeheven.

6. Financiële verslaggeving
De jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar opgesteld en door
een accountant of kascommissie gecontroleerd. Dit is in overeenstemming met de statuten
van de Vereniging Loge Hilleel.
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BALANS PER ULTIMO DECEMBER (in €)
2018
Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal baten
Passiva
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Overige schulden en
overlopende passiva
Totaal passiva

2017
17.879
67.361
85.240

18.568
79.957
98.525

34.506
40.279
10.445

37.052
56.969
4.504

85.240

98.525

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in €)
2018

2017

Baten
Contributies
Giften en bijdrage Hilleel
Moerel Stichting
Totaal baten

15.106
33.803

11.908
31.507

48.909

43.415

Lasten
Afdracht B’nai B’rith Europa
Projecten en events
Promotie en advertenties
Organisatiekosten
Administratie en accountant
Financiële baten en lasten
Totaal lasten

4.028
51.661
1.673
4.680
5.907
196
68.145

4.350
27.974
4.673
4.721
7.444
138
49.300

-19.236

-5.885

Totaal resultaat
7. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte
werkzaamheden. Een vergoeding voor de gemaakte kosten is mogelijk.
Bestuursondersteuning kan door een niet-bestuurslid tegen een vrijwilligersvergoeding
worden ingezet.
Namens het bestuur van Hilleel Moerel Stichting,
30 juni 2019
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