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B’nai B’rith Loge Hilleel ANBI publicatie 2021 

Conform de sinds 1 januari 2021 geldende publicatieplicht voor ANBI instelling en qua 
indeling en volgorde zoals het standaardformulier voor fondsen wervende instellingen 
aangeeft. Niet op Loge Hilleel van toepassingen zijnde onderwerpen zijn weggelaten. 

1. Algemene gegevens 

Vereniging Loge Hilleel nummer 986 van B’nai B’rith (Loge Hilleel), opgericht 25 maart 1924 
Contact adres: Sinjeur Semeijnsstraat 12, 1183 LE Amstelveen 

Statutair bestuur 

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

Bestuur ondersteuner: Magda Luiten 

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. 

Hoofdlijnen beleidsplan 

De vereniging tracht het 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 
vereniging bevorderlijk zijn; 
c. andere wettige middelen welke voor het doel van de verenging bevorderlijk zijn. 

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

 sociale activiteiten voor leden 
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 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 toekenning 
 Diverse projecten in Nederland en Israël 
 Lezingen en voordrachten 

Inkomsten 
Inkomsten bestaan uit contributies, entreegelden, vrijwillige bijdragen, giften, legaten, 
erfstellingen, opbrengsten van banksaldi en overige beleggingen, alsmede andere op wettige 
wijze verkregen middelen. 
De tot het vermogen behorende geldmiddelen worden op een rekening courant en een 
spaarrekening aangehouden. 

Besteding 
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 
bestemmingsreserves opbouwen en aanhouden om lange termijn of periodieke projecten, 
alsmede plotseling opkomende noodprojecten te ondersteunen.  Aan de hand van uitgaven 
voor de voor de reserves bedoelde doelen zijn of worden deze reserves weer afgebouwd. 
Hierbij ligt het in de bedoeling om waar nodig 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. 

Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte 
werkzaamheden. Een vergoeding voor de gemaakte kosten is mogelijk. 
Bestuur ondersteuning kan door een niet-bestuurslid tegen een vrijwilligersvergoeding 
worden ingezet. 

Activiteitenverslag 
In het bestuursverslag van vorig jaar schreven we al "Door de corona crisis is doorgaan en 
manier waarop van het gehele programma 2020 van Loge Hilleel onzeker geworden" en "De 
Hineni vakantieweek en de daaraan verbonden inzamelingsactie zijn helaas geannuleerd". 
Het bestuur moest gaandeweg het jaar meer activiteiten annuleren. Steeds meer gingen we 
onze aandacht richten op het ondersteunen van getroffen gezinnen en alleenstaanden, 
alsmede op door het wegblijven van Joodse toeristen in nood verkerende Joodse horeca. Van 
oudsher is het ondersteunen van de Joodse Gemeenschap in crisissituaties een taak die B’nai 
B’rith wereldwijd op zich neemt. 
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De ALV 2020 moest noodgedwongen via Zoom worden gehouden. In de aan de ALV 
voorafgaande lezing vertelde Bart Wallet eveneens via Zoom over de bijzondere geschiedenis 
van Rabbijn Jakob Graanboom, de Neie Kille en de NIHS-begraafplaats te Overveen. 
Gaandeweg bleken andere activiteiten als huiskamer bijeenkomsten en uitreiking van de Jaap 
van Hasselt Award bij de geldende corona maatregelen geen doorgang te kunnen vinden. 
Intussen werd wel de website van de vereniging vernieuwd en gemoderniseerd. 
 
B’nai B’rith Loge Hilleel Chanoeka Concert 
Het al eind juni volledig uitverkochte B’nai B’rith Loge Hilleel Chanoeka Concert kon 
uiteindelijk helaas niet zoals gepland met publiek in de Kleine Zaal van het Koninklijk 
Concertgebouw plaatsvinden. In nauw overleg met het bestuur van Loge Hilleel besloot 
Stichting Chanukah Concert in plaats daarvan op 13 december een livestream van het B'nai 
B'rith Loge Hilleel Chanukah “Light” Concert vanuit de sfeervolle historische Uilenburgersjoel 
in hartje Amsterdam te organiseren. Musical director maestro Jules van Hessen heeft er met 
zijn musici, solisten en cantors een prachtig evenement van gemaakt. Samen met extra 
financiële ondersteuning van De  Joodse Gemeente Amsterdam en Cefina kon dit unieke 
concert gratis via de livestream in en buiten Nederland worden gevolgd. De avond zelf werd al 
via duizenden schermen door naar schatting 10.000 belangstellenden van het concert 
genoten. En ook in de periode erna werd er nog veelvuldig via YouTube naar gekeken. 
 
Door het wereldwijde netwerk van BB werd het concert ook bekeken in landen Italië, Turkije, 
Israel, Verenigde Staten, Frankrijk etc. Een enorm succes al werd het sociale aspect van elkaar 
ontmoeten en genieten van het concert in het Koninklijk Concertgebouw gemist. B’nai B’rith 
Loge Hilleel was al weer voor het vierde achtereenvolgende jaar hoofdsponsor en naamgever 
van dit evenement. De sponsorbijdrage werd door de Hilleel Moerel Stichting gefinancierd. 
 
B’nai B’rith Europa 

Het beleid van Loge Hilleel is het verder versterken van banden met Europese loges en 
contacten en kennisuitwisseling te stimuleren. Dat doen we door het periodiek verspreiden 
van nieuwsberichten vanuit BB Europa. Ook organiseert BB Europa de zogenaamde “Talks” op 
regelmatige basis. Dit zijn online zoom meetings waarbij een Loge een relevante spreker 
uitnodigt en de leden van BB Europa online kunnen meegenieten. Hierin werden 
onderwerpen besproken als:  

- Jewish life in Belgium and in Turkey 
- Holocaust remembrance 
- Prospects for the Hellenic -  Israelite relations 

Daarnaast hebben alle leden het “Book of Lodges” thuis gestuurd gekregen. We beogen 
hiermee het belang van internationaal lidmaatschap te onderstrepen.  
 
Erkenning “Joden redden Joden” 
Sinds een aantal jaar werkt Loge Hilleel actief samen met BB World Centre-Jerusalem. Het 
comité voor de erkenning van de heldhaftigheid van Joden die andere Joden hebben gered 
gedurende de Sjoa geeft oorkondes uit voor Joodse Redders. Het comité onderzoekt en 
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draagt voor op basis van een aantal vastgestelde criteria, waarna de (veelal) nabestaanden 
van deze verzetsstrijders worden benaderd om deze postuum te eren. Op 25 juli zullen 
nabestaanden van Henriëtte Pimentel, directeur van de Crèche tot 1943, tegenover de 
Hollandse Schouwburg, worden geëerd. Zij heeft honderden kinderen gered uit handen van 
de Nazi’s. Wij vinden deze samenwerking zeer belangrijk omdat de verhalen van deze 
verzetsstrijders weer tot leven komen. Bovendien laten we als Joodse gemeenschap zien, dat 
we zeker weerbaar zijn geweest tijdens WO II. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt. 
Loge Hilleel zal zich in blijven zetten voor erkenning van Joodse redders en bijdragen aan het 
bekend maken van deze verhalen.  
 
Extra aandacht en steun tijdens corona 
Ten laste van de Tsedaka bestemmingsreserve werd indirect ondersteuning gegeven om de 
kosten van de dagelijkse levensbehoefte van in financiële nood verkerende gezinnen en 
alleenstaanden in onze regio te verlichten. Juist tijdens corona meende het bestuur hier 
onverminderd mee door te gaan en zelfs voor de dure Pesach boodschappen een extra 
bijdrage te leveren. Een aantal gezinnen en alleenstaanden, die aandacht en steun goed 
konden gebruiken, hebben we met Rosh Hashana met maaltijdpakketten kunnen verblijden. 
Het bestuur is een aantal organisaties en ondernemers, die ervoor gezorgd hebben dat  
namen van ontvangers van steun bij ons onbekend bleven, zeer dankbaar voor hun inzet. 
 
Door de aanhoudende coronacrisis werd koshere horeca in Amsterdam zwaar getroffen. De 
loge heeft verschillende acties georganiseerd in samenwerking met de N.I.H.S. om aandacht 
en steun te geven aan de Joodse horeca-ondernemers. Kosten voor deze extra tsedaka zijn dit 
jaar ten laste van het resultaat gegaan. 
 
Pesach pakketten actie 
Mede door de belofte van verdubbeling van elke gift door Loge Hilleel was de jaarlijkse actie  
weer een groot succes. Hierdoor kon in 2021 een forse bijdrage aan Hineni Jerusalem worden 
overgemaakt voor de aanschaf van de pakketten. 
 
Huiskamer bijeenkomsten 

De in april 2017 gestarte huiskamer bijeenkomsten, die de afgelopen jaren zo enorm door 
de leden werden gewaardeerd, konden gezien de corona maatregelen geen doorgang 
vinden. Besloten werd dat via Zoom deze vooral onderling zo sociaal betekenisvolle activiteit 
niet goed konden plaatsvinden. 
 
Sociale Commissie 
Aandacht bij memorabele data, ziekenbezoek of verdrietige omstandigheden vormde weer  
een kernactiviteit en werd weer als zeer positief door de betrokken leden ervaren. 
 
Hineni week voor Israëlische tieners 
De altijd zo succesvolle door de Israël commissie georganiseerde reis kon uiteindelijk geen  
doorgang vinden. De al in 2019 aangekochte tickets werden geannuleerd en de daarmee  
gepaard gaande annuleringskosten werden vergoed door de Hilleel Moerel Stichting. 
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Dag van Joods Cultureel Erfgoed 
Ondanks de uitgebreide voorbereiding voor dit jaarlijkse terugkerend evenement, waarbij 
door het hele land meerdere duizenden vooral niet-Joden kennis maken met Joodse cultuur 
in heden en verleden, moesten alle activiteiten worden afgezegd.  
Alleen in de Uilenburgersjoel vond, zonder het normaal zo open karakter van de dag, een  
muzikale uitvoering plaats, waar men zich van te voren voor moest aanmelden. Zo kon in  
3 sessies achter elkaar toch een flink aantal personen kennis nemen van een stuk  
Joodse muzikale cultuur gebracht door een ensemble in wisselende samenstelling. 
 
Jacob van Hasselt Award 
In 2020 zou weer de tweejaarlijkse Jaap van Hasselt Award worden uitgereikt. De  
uitnodigingen waren verstuurd en alle voorbereidingen door de commissie getroffen. Ook 
hier moesten we door de corona maatregelen het annuleren. Besloten werd tot uitstel naar 
2021. 
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2. Balans per 31.12.2020 (in €) 

  2020    2019   
         
Activa 
Vorderingen & overlopende 
activa 

    
13.956 

    
32.389 

Liquide middelen    74.878    62.140 
Totaal activa  
 

   88.834    94.529 

Passiva 
Kapitaal 

    
39.526 

    
44.831 

Bestemmingsreserves    40.503    34.243 
Overige schulden en 
overlopende passiva 

   8.805    15.455 

Totaal passiva    88.834    94.529 
         
3. Staat van baten en lasten (in €) 

  2020    2019   
         
Baten 
Contributies 

    
15.970 

    
14.645 

Giften    26.110    32.078 
Bijdrage Hilleel Moerel 
Stichting 

   10.108    14.417 

Totaal baten  
 

   52.188    61.140 

Lasten 
Afdracht B’nai B’rith Europa 

    
3.555 

    
3.645 

Projecten en events    37.805    43.910 
Promotie en advertenties    1.497    411 
Organisatiekosten 
 

   2.857    3.396 

Administratie en accountant    5.205    5.205 
Financiële baten en lasten    314    284 
Totaal lasten 
 

   51.233    56.851 

Totaal resultaat    955    4.289 
 

Het totaal van baten bedroeg € 52.188 tegenover een totaal aan lasten van € 51.233, waarmee  
een klein positief resultaat van €  955 overbleef. Het resultaat bedroeg in de jaren voor het 
verslagjaar + € 4.289 in 2019 en - € 19.236 in 2018. Ondanks een onttrekking van € 3.748 kon 
door een fraaie particuliere gift van € 10.000 het totaal aan bestemmingsreserve per saldo 
worden versterkt met € 6.260 tot € 3.748. Het kapitaal daalde met € 5.305 tot € 39.526. 

Namens het bestuur van Vereniging Loge Hilleel, 24 juni 2020 


