B’nai B’rith Loge Hilleel ANBI over het jaar 2021
SInds 1 januari 2021 geldt er een standaardformulier publicatieplicht voor ANBI (Algemeen).
Dit document is opgesteld conform de inhoud, indeling en volgorde van het
standaardformulier (Algemeen) onder weglating van de niet op B’nai B’rith Loge Hilleel van
toepassingen zijnde onderwerpen. Op deze manier menen wij alle verplichte informatie zo
toegankelijk en leesbaar mogelijk te hebben gemaakt.
1. Algemene gegevens
Contactgegevens
Vereniging Loge Hilleel nummer 986 van B’nai B’rith (Loge Hilleel), opgericht 25 maart 1924
KvK-nummer: 40530666
Contact adres: Sinjeur Semeijnsstraat 12, 1183 LE Amstelveen
06 18688266
info@bnaibrith-amsterdam.org
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 & 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
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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
Huiskamerbijeenkomsten voor leden
B’nai B’rith Loge Hilleel Chanuka Concert
Liefdadigheid binnen Joodse Gemeenschap Amsterdam e.o.
Liefdadigheid vluchtelingen in Amsterdam e.o.
Voedselpakketten Pesach in Israel
Vakantieweek Hineni jongeren
Dag van Joods Cultureel Erfgoed
Jacob van Hasselt Award toekenning
Diverse projecten in Nederland en Israël
Lezingen en voordrachten

Verkrijging van 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 van inkomsten
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, alsmede een
vrijwilligersvergoeding voor het ondersteunende taken van bestuursleden.
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Activiteitenverslag
In het bestuursverslag over 2020 werd de hoop uitgesproken dat alle activiteiten van de
vereniging weer doorgang konden vinden. Helaas bleek gedurende 2021 de werkelijkheid
anders. Weliswaar konden de ALV, de uitreiking van de Jacob van Hasselt Award en het B'nai
B'rith Chanuka Concert in door de corona maatregelen aangepaste vorm doorgaan. De
huiskamerbijeenkomsten en de Hineni reis met ook de inzamelingsactie gingen echter in het
geheel niet door. Onze aandacht werd door de voortdurende corona epidemie opnieuw meer
gericht op het ondersteunen van getroffen gezinnen en koshere horeca. Van oudsher is
ondersteuning van de Joodse Gemeenschap in crisissituaties een taak die B’nai B’rith
wereldwijd verleent. De bestuursvergaderingen werden het hele jaar via Zoom doorgezet. De
ALV kon net in een periode plaatsvinden waarin tot 50 personen bijeen mochten komen. Ook
via Zoom kon de ALV worden bijgewoond. De administratie van leden, vrienden en donateurs
werd in het nieuwe softwarepakket ondergebracht. Zo voldoet de administratie nu volledig
aan de Algemene Verordening Persoonsregistratie.
B’nai B’rith Hilleel Chanuka Concert
Het wederom volledig uitverkochte B’nai B’rith Hilleel Chanoeka Concert kon helaas ook dit
jaar niet met publiek doorgaan. Wederom werd besloten, maar nu slechts enkele dagen van
tevoren, in plaats daarvan een livestream vanuit de Kleine Zaal van het Koninklijk
Concertgebouw te organiseren. Musical director maestro Jules van Hessen heeft er met zijn
musici, solisten, cantors en organisator Stichting Chanuka Concert een geweldig evenement
van gemaakt. Samen met extra financiële ondersteuning mede van de Joodse Gemeente
Amsterdam kon het concert gratis via de livestream in en buiten Nederland worden gevolgd.
Naar schatting 15.000 personen hebben zo van het concert mogen genieten. Natuurlijk werd
het sociale aspect van elkaar ontmoeten gemist en dat voor het tweede jaar. B’nai B’rith Loge
Hilleel was voor het vijfde achtereenvolgende jaar hoofdsponsor en naamgever van dit
evenement. In 2022 zal een besluit moeten worden genomen over verlenging en
voorwaarden over de jaren daarna. De Hilleel Moerel Stichting financiert de sponsorbijdrage.
Huiskamer bijeenkomsten
Ook dit jaar konden de huiskamerbijeenkomsten door de corona maatregelen niet doorgaan.
Zeer spijtig, omdat dit samenzijn in combinatie met een inleider over een interessant
onderwerp door de leden zo wordt gewaardeerd. Gelukkig kon de ALV net in een periode
waarin de corona maatregelen iets waren versoepeld wel doorgaan. Vooraf hield de
Israëlische ambassadeur een geanimeerde en interessante lezing. Zo was er toch een soort
huiskamerbijeenkomst, maar dan in een zaal met meer personen dan in de huiskamer.
Sociale Commissie
Aandacht bij memorabele data, ziekenbezoek of verdrietige omstandigheden vormde weer
een kernactiviteit en werd als zeer positief door de betrokken leden ervaren.
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Pesach pakketten actie
De jaarlijks terugkerende inzamelingsactie voor Pesach pakketten was weer een groot succes.
Hierdoor kon een forse bijdrage aan Hineni Jerusalem worden overgemaakt voor de aanschaf
van pakketten. Inmiddels werd bekend dat een pakket door inflatie en een sterke shekel € 36
kost in plaats van de vele jaren voor de aktie gehanteerde € 18.
Hineni week voor Israëlische tieners
De altijd zo succesvolle door de Israël commissie georganiseerde reis voor Israëlische tiener
uit in moeilijke situatie verkerende gezinnen kon weer geen doorgang vinden.
Dag van Joods Cultureel Erfgoed
De dag van Joods Cultureel Erfgoed is verbonden aan de Open Monumentendag. In de
Uilenburgersjoel in oud Joods Amsterdam vonden 2 concerten en een lezing plaats. Verder
waren er lezingen en rondleidingen over 4 oude begraafplaatsen en in 4 oude synagogen
verspreid over het hele land. Zo werd meer dan in 2020 weer door velen, vooral niet-Joden,
kennis gemaakt met Joodse cultuur in heden en verleden.
Jacob van Hasselt Award
In 2020 zou de tweejaarlijkse Jaap van Hasselt Award worden uitgereikt. Uitnodigingen waren
verstuurd en alle voorbereidingen door de commissie getroffen. Ook hier moest wegens de
corona maatregelen worden afgezegd. Besloten werd tot uitstel naar 2021. Nu kon de
uitgestelde uitreiking aan de al genomineerden Gert Jan Seegers en Dilan Yeşilgöz-Zegerius
wel plaatsvinden tijdens een geslaagd samenzijn met genodigden en leden. De awards
werden uitgereikt door Khadija Arib, voorheen Tweede Kamer voorzitter. Het voornemen is
de 2-jaarlijkse award in 2022 wederom uit te reiken.
Tsedaka
Ten laste van de Tsedaka bestemmingsreserve werd ook dit jaar indirect ondersteuning
gegeven om de kosten van de dagelijkse levensbehoefte van in financiële nood verkerende
families en alleenstaanden in onze regio te verlichten. En opnieuw trof de aanhoudende
coronacrisis de al in nood verkerende koshere horeca in Amsterdam. Loge Hilleel schoot hier
te hulp door medefinanciering van speciale klantenacties.
B'nai B'rith Europe
Loge Hilleel, alsmede de ook Nederlandse Loge Hollandia maken deel uit van B'nai B'rith
Europe (BBE). Op haar beurt is BBE weer onderdeel van het wereldwijde B'nai B'rith
International. In het streven naar een beter functioneren en samenwerken binnen BBE wordt
bezien of de structurering en de reglementen moeten worden aangepast. Het bestuur van
Loge Hilleel was en blijft actief betrokken in de gedachtenvorming hierover.
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Financieel
Vereniging Loge Hilleel is er voor de leden en voor het ondersteunen van in de doelstelling
passende initiatieven. Al voor het tweede jaar waren er nauwelijks activiteiten voor de leden.
Omdat de contributie 2020 volledig werd geheven besloot het bestuur voor 2021 geen
contributie te heffen. Leden werd verzocht in plaats daarvan een vrijwillige bijdrage aan de
Tsedaka bestemmingsreserve te doen. Het niet heffen van contributie treft natuurlijk het
resultaat van de vereniging zwaar en gaat ten koste van het verenigingskapitaal. Het bestuur
vindt dit éénmalig verantwoord gezien de omvang van dit kapitaal. Daarbij speelt mee dat
ondersteuning van initiatieven door derden door de Hilleel Moerel Stichting wordt
gefinancierd en de continuïteit van Loge Hilleel zo niet zal worden aangetast.
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2. Balans per 31.12.2021 (in €)
2021
Activa
Vorderingen & overlopende
activa
Liquide middelen
Totaal
Passiva
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Overige schulden en
overlopende passiva
Totaal

2020

14.469

13.956

64.326
78.795

74,878
88.834

31.841
38.749
8.205

39.526
40.503
8.805

78.795

88.834

3. Staat van baten en lasten (in €)
2021

2020

Baten
Contributies
Giften
Bijdrage Hilleel Moerel
Stichting
Totaal baten

1.245
17.276
11.746

15.970
26.110
10.108

30.267

52.188

Lasten
Afdracht B’nai B’rith Europa
Projecten
Events
Promotie en advertenties
Organisatiekosten

3.420
18.240
7.013
575
4.972

3.555
23.615
14.190
1.497
2.857

Administratie en accountant
Financiële baten en lasten
Totaal lasten

5.205
280
39.705

5.205
314
51.233

Totaal resultaat

-9.438

955

Het totaal van baten bedroeg € 30.267 tegenover een totaal aan lasten van € 39.705, waarmee
er een negatief resultaat van € 9.438 ontstond. Het resultaat bedroeg in de jaren voor het
verslagjaar + € 955 in 2020 en + € 4.129 in 2019. Het kapitaal daalde met € 7.685 tot € 31.845 .
Namens het bestuur van Vereniging Loge Hilleel, 24 juni 2022
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