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De Vereniging CIZ stelt zich tot doel de Joodse identiteit van 

Ziekenhuis Amstelland te waarborgen en faciliteren.
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Voor u ligt het jaarverslag over 2020, het jaar dat voor iedereen anders liep dan gedacht, zo ook voor 

de Vereniging CIZ en Ziekenhuis Amstelland. Als gevolg van de coronacrisis zijn de Joodse vleugels 

grotendeels niet in werking geweest op de gebruikelijke manier maar deels ingezet als zogeheten 

Covid19-cohortafdeling, waar veel coronapatiënten zijn behandeld. Het Team Joodse Zaken hield bleef 

echter intensief contact met de Joodse patiënten in het ziekenhuis. 

In het kader van de coronacrisis heeft de Vereniging CIZ het personeel van Ziekenhuis Amstelland 

een hart onder de riem gestoken met twee acties. De eerste was tijdens Pesach, gefinancierd door 

alle leden van de Vereniging CIZ, ook mede dankzij de aandacht die de CIZ sjoel aan de actie had 

besteed, en de Cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland. De tweede actie was met Chanoeka die door 

de Vereniging CIZ is bekostigd. Over deze acties (en andere onderwerpen) kunt u in het verslag van de 

Toekomstcommissie meer lezen.

Ondanks de corona-situatie is er hard doorgewerkt aan de afronding van het onderzoek naar de 

behoefte aan Joodse identiteit in de (Joodse) curatieve zorg. Vervolginitiatieven zijn geformuleerd die 

in 2021 verder opgepakt zullen worden. Daarbij moet gedacht worden aan, ten eerste, een plan van 

aanpak ter verbetering van de communicatie over Ziekenhuis Amstelland naar de Joodse gemeenschap 

toe, en ten tweede, ook naar (Joodse) huisartsen, en de invulling van de Joodse identiteit van het 

ziekenhuis naar de toekomst toe.

Ook de CIZ Sjoelcommissie heeft verre van stilgezeten in 2020 ondanks alle 

restricties die er golden. In dit kader noem ik graag de vele zoomlezingen die 

zijn gehouden, de organisatie van de productie van de nieuwe mechietsa die in 

2021 in gebruik zal worden genomen, en – last but not least – het belangrijke 

werk van de contactcommissie, vooral in deze voor veel mensen moeilijke tijd. 

Rachel Muller, Team coördinator Joodse Zaken, doet verslag van de activiteiten 

en projecten door haar team in 2020, met in het bijzonder aandacht uiteraard 

voor de impact van corona op de Joodse vleugels. 

Ook vindt u het bestuursverslag terug van de Stichting Fonds SZA/CIZ dat met het steunen van een 

aantal relevante subsidieaanvragen heeft bijgedragen aan de Joodse identiteit van het ziekenhuis. 

Vooruitblikkend naar 2021 zullen er mogelijk nieuwe aanvragen worden gedaan die volgen uit de 

initiatieven ten aanzien van de Joodse identiteit, mede op basis van het onderzoeksrapport.

Het verslagjaar 2020 is financieel positief afgesloten voor de vereniging, met name als gevolg van 

de lagere kosten voor kiddoesjiem als gevolg van de sluiting door de coronacrisis, en ook i.v.m. een 

eenmalige gift voor de nieuwe mechietsa. Meer hierover is terug te vinden in het financiële verslag.

Eind 2020 telt de Vereniging CIZ 347 leden, waarmee ons ledenaantal voor het vierde jaar achtereen is 

gestegen, dit verslagjaar met acht leden. Heel fijn dat de betrokkenheid van de gemeenschap met de 

CIZ blijft toenemen, vooral dankzij de inzet van onze vrijwilligers en iedereen die zich vanuit Ziekenhuis 

1. Inleiding

Samenstelling van het bestuur

Rogier Blocq Voorzitter

Coen Abram Penningmeester

Evy Hochheimer Secretaris

Nienke Krant Lid

Marco Mogendorff Lid tot 1 juli

Elisheva van den Brink Lid vanaf 1 juli

Sjaron Vink Lid

Samenstelling op 31 december 2020
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g Amstelland heeft ingezet voor de Joodse identiteit. Tot slot wil ik daarom namens het bestuur van de 

Vereniging CIZ al deze personen bedanken en hopen wij ook weer in 2021 op ieders inzet te kunnen 

vertrouwen, zeker in deze moeilijke periode.

Rogier Blocq

Voorzitter
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In bijlage C vindt u het financiële jaarverslag en in bijlage D de brief van de kascommissie. Daar vindt u 

ook een algemene formele toelichting op de financiën van de vereniging. 

Het positief resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de gedwongen sluiting van de sjoel in 

het ziekenhuis waardoor er minder kosten voor kidoesjiem zijn gemaakt en een gift voor de nieuwe 

mechietsa in het ziekenhuis.

Kosten voor het secretariaat waren hoger door extra vergaderingen in het kader van COVID-19 en 

adviesaanvragen vanuit het ziekenhuis.

Verantwoording subsidie Fonds

In het kader van de afwikkeling van een tweetal legaten in 2011 is afgesproken dat de vereniging een 

driejaarlijkse subsidie van € 30.000 ontvangt van het Fonds. De vereniging heeft een drietal doelen 

voor deze subsidie:

1. de professionalisering van onze organisatie;

2. het organiseren van activiteiten die onze doelstellingen versterken;

3. het opbouwen van een financiële buffer. 

Er is met het Fonds overeengekomen dat de vereniging deze subsidie separaat administreert. 

Vanaf de derde termijn van drie jaar (2017) is als extra voorwaarde gesteld dat deze subsidie pas 

verstrekt wordt als de Vereniging CIZ minder dan € 30.000 beschikbaar heeft van de tot dan toe 

verstrekte subsidies. Ook daarom is het noodzakelijk om de bestedingen uit de subsidie inzichtelijk 

te maken. Dit inzicht is geen formeel onderdeel van het financieel jaarverslag. Omdat het bestuur het 

toch belangrijk vindt om de leden inzicht te geven in de besteding van deze subsidie staat deze hier 

separaat opgenomen. In 2018 is een nieuwe drie jaarlijkse subsidie ontvangen nadat het fonds de 

afrekening van de voorgaande jaren had geaccepteerd.

2. Financiën
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Ontvangen subsidie

Saldo vorig boekjaar 33.562 32.583

Subsidie 10.000 10.000

Totaal 43.562 42.583

Lasten

Professionalisering

Websites 124 151

Verzekeringen 1.133 1.236

NIW 3.307 4.004

Secretariaat 5.251 3.630

Totaal 9.815 9.021

  

Saldo 33.747 33.562

Toelichting

Verzekeringen 

Deze bestaan uit bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

Secretariaat 

Het bestuur en de toekomst commissie  van de CIZ heeft betaalde ondersteuning voor het professioneel 

notuleren van de vergaderingen en het bijhouden van de ledenadministratie. 

NIW

Door tussenkomst van de vereniging CIZ worden personeelsadvertenties van het ziekenhuis Amstelland 

die te maken hebben met behoud van Joodse identiteit nadrukkelijk onder de aandacht gebracht via 

het NIW.

Coen Abram

Penningmeester
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Samenstelling van de sjoelcommissie

Marco Mogendorff Voorzitter

Josefa Meijer Secretaris tot 30 augustus 2020

Elisheva van den Brink Secretaris vanaf 30 augstus 2020

Rob Hochheimer Penningmeester

Lea Slager Lid

Leonard Sanders Lid

Wat een vreemd jaar hebben we gehad. Het begon zo goed met elke sjabbat goed bezochte 

sjoeldiensten en gezellig met elkaar leren na mincha op sjabbat. Totdat Covid-19 kwam. Toen werd het 

leven voor iedereen anders, stopten de sjoeldiensten, het leren en andere activiteiten op onze vaste 

locatie in het ziekenhuis (ZHA) en raakten we gewend aan lezingen via ZOOM.

Na de jaarvergadering van de “Vrienden van 

de CIZ sjoel” op 30 augustus is Josefa Meijer 

afgetreden als bestuurslid en heeft Elisheva 

van den Brink haar taken als secretaris 

overgenomen. Tijdens deze vergadering 

is Rob Hochheimer opnieuw voor 4 jaar 

benoemd als commissielid.

Gabbaiemteam

Onze erevoorzitter Marc Degen zorgt ervoor 

dat er bij alle diensten een chazan, ba’al 

koree en darsjan (spreker) aanwezig is. Het 

gabbaiemteam zorgt dat de diensten soepel 

verlopen en de mitswes zo eerlijk mogelijk 

verdeeld worden. Eveneens worden er 

halachische vraagstukken met elkaar 

besproken.

Activiteiten chronologisch

Toe Bisjwat

Op 1 februari hebben we een Toe Bisjwat lunch georganiseerd, waarbij opperrabbijn Jacobs een lezing 

hield over orgaandonatie. Zo’n 90 gasten hebben genoten van de gerechten van slagerij Marcus.

Poeriem

Met Poeriem hadden we een geweldig feest met 150 gasten. Velen waren verkleed. We aten brood 

met worstjes en luisterden naar het Poeriem verhaal verteld door de “Verhalenman”.

3. Sjoelcommissie

Samenstelling van het gabbeteam

Ben Blog

Michaël Hochheimer

Meni Koppenhol

Sef van Ments tot 1 december 2020

Leo Mock

Marco Mogendorff
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e Na Poeriem kwam Corona en stopten de diensten en andere activiteiten in het ZHA. Om toch een 

sjabbat gedachte mee te geven werd er wekelijks een YouTube filmpje opgenomen door verschillende 

sprekers.

Pesach

Tijdens de eerste lockdown waren er geen sjoeldiensten, dus ook geen 

diensten voor Pesach. Geen gezamenlijke grote seidermaaltijden zoals 

we gewend waren. De CIZ sjoelcommissie stuurde een Pesachkaartje 

om iedereen een hart onder de riem te steken. 

Er was voor Pesach extra aandacht voor de “Helden van Ziekenhuis 

Amstelland”. Als blijk van waardering hebben het bestuur van 

de Vereniging CIZ, mede namens de CIZ sjoelcommissie en in 

samenwerking met het Team Joodse Zaken, een speciale actie opgezet 

om aan deze groep van 300 medewerkers een tweetal attenties te 

geven: een doosje matzes en een handcrème van Ahava. Voor deze actie is het benodigde bedrag van 

€ 3.300.- opgehaald mede door de gulle giften van onze sjoelbezoekers. 

Sjawoe’ot

De lezingen door leden van onze sjoel voor de leeravond werden gehouden via ZOOM met 50 

accounts, die hadden ingelogd. Meer aanwezigen dan wij gewend zijn bij een bijeenkomst in de 

ontmoetingsruimte.

De sjoel opent weer

Vanaf 1 juli werden de sjoeldiensten weer 

opgepakt, nadat de beperkingen van de eerste 

lockdown waren opgeheven. De opstelling van 

de sjoel in het ZHA was wel veranderd. De dames 

kant was naast het raam opgesteld. De heren aan 

de kant van de bar en de toegangsdeuren. We 

moesten ook rekening houden met een afstand 

van 1,5 m, wat tot gevolg had dat iedereen een eigen tafel had en er maar een beperkt aantal mensen 

deel kon nemen aan de sjoeldiensten. Men mocht niet meer zo maar binnen lopen, maar iedereen 

moest zich van te voren aanmelden. Geen kiddoesj meer en niet gezellig met elkaar smoezen met 

een kopje koffie en iets lekkers. Voor velen van ons was dat erg wennen. Alleen tijdens de hete dagen 

werden flesjes water rond gedeeld en een verpakt koekje.

Rosj Hasjana 

Deze diensten werden gehouden in de sjoel in het ZHA. Vanwege het beperkte aantal bezoekers kon 

men slechts op een van de dagen deelnemen aan de dienst. Sjofar blazen in de sjoel was in verband 



11

Sjo
elco

m
m

issie
met Corona niet mogelijk. Buiten op de parkeerplaats werd wel sjofar geblazen en daar kwamen vele 

sjoelbezoekers op af, die niet bij de dienst aanwezig waren. Daarna werd nog op verschillende andere 

punten in Amstelveen op straat sjofar geblazen. Voor iedere sjoelbezoeker, die aan de dienst deelnam 

en diegene die op de parkeerplaats naar het sjofar blazen kwam luisteren, was een smakelijke attentie 

verzorgd door Max de Wolf. 

Alle leden van Sjoelgemeenschap Amstelland en “Vrienden van de CIZ-sjoel”, wonende in Amsterdam/

Amstelveen en omgeving, hebben thuis een heerlijke attentie van de CIZ sjoel mogen ontvangen, 

verzorgd door Roland Vos Catering, om zo toch de feestelijke sfeer van Rosj Hasjana in huis te brengen. 

Jom Kippoer

Om zoveel mogelijk mensen deel te kunnen laten nemen aan de diensten voor Jom Kippoer werden 

er op twee plaatsen diensten gehouden. Alle diensten werden gehouden in de sjoel in het ZHA en de 

Kol Nidrei en Ne’ila diensten werden daarnaast ook gehouden in restaurant Rembrandt. Beide locaties 

waren met het maximale aantal toelaatbare bezoekers gevuld.

Door de tweede golf ging het ziekenhuis weer op slot. De sjoeldiensten werden vanaf Soekot gehouden 

in het restaurant Rembrandt. De diensten werden ingekort om de tijd met elkaar in één ruimte te 

beperken en omdat het restaurant om 11 uur weer beschikbaar moest zijn voor de eigenaar zelf.

Soekot, Sjemini Atseret en Simchat Tora

De diensten voor Soekot en Sjemini Atseret zijn gehouden in het restaurant Rembrandt. De dienst voor 

Simchat Tora is afgezegd, omdat er niet gedanst kon worden door de beperking van 1,5 meter afstand 

en er ook geen kinderen konden deelnemen aan de dienst vanwege het maximum aantal toegestane 

personen. 

One Sjabbath Project

Op 6 november tijdens de week van het One sjabbat project hebben we een 

vrijdagavond maaltijd georganiseerd, verzorgd door H’Baron Catering. Voorafgaand 

aan de maaltijd was er een kabbalat sjabbat dienst via ZOOM. Aan alle vrijwilligers 

van onze sjoel werd de maaltijd aangeboden. In totaal zijn er 165 maaltijden besteld. 

Chanoeka

De leden konden voor Chanoeka een heerlijke 

soefgania ophalen bij Rimon (David’s Corner). 

Ook alle medewerkers van BLEW werden door 

de sjoelcommissie getrakteerd op een soefgania. 

Daarnaast werd er iedere avond de chanoekia 

gezamenlijk aangestoken via ZOOM. Zo waren we 

iedere avond bij iemand anders te gast met het 

aansteken.
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e Helaas werden door de oplopende besmettingen de beperkingen per 14 december weer verzwaard. 

Na een enquête gehouden onder de sjoelbezoekers, die regelmatig restaurant Rembrandt bezochten, 

werd besloten om vanaf sjabbat 26  december voorlopig geen diensten meer te houden.

ZOOM lezingen

Tijdens Corona zijn er heel veel lezingen 

gegeven via ZOOM. De CIZ sjoel heeft een eigen 

abonnement voor ZOOM gekocht, zodat we niet 

gebonden zijn aan een bepaalde tijd dat een 

ZOOM activiteit mag duren. 

De NIHS organiseerde kabbalat sjabbat diensten 

via ZOOM, waarbij de CIZ sjoel de lezing van 1 mei georganiseerd heeft met als gastspreker Marcel Levi 

vanuit Londen. Dit was een bijzonder goed bekeken activiteit met 185 ZOOM-schermen. 

Vanaf begin november zijn we begonnen met het “samen leren” uitgaande sjabbat, waarbij iedere 

week een andere spreker over een onderwerp voorleert.  

Op 7 november bereikte ons het droevige nieuws dat de voormalig opperrabbijn van het Verenigd 

Koninkrijk Rabbijn Lord Jonathan Sacks overleden was. Naar aanleiding van zijn boek “Leven met 

verschil” zijn we een lezingen cyclus begonnen op de zondagavond via ZOOM. 

Aliya

Sef en Martine van Ments zijn op aliya gegaan naar Israël. We hebben hen helaas geen kiddoesj op 

28 november kunnen aanbieden. Als dank voor het vele werk dat zij verzet hebben voor onze sjoel, 

hebben we hen laten inschrijven in het Gouden Boek van het JNF. Wij wensen hen vele goede jaren toe 

samen met hun kinderen en kleinzoon in Israël. 

Mechietsa

Door de veranderde opstelling van de sjoel 

in het ZHA bleken er meer mechietserekken  

nodig dan de zes die er al waren. Het aantal 

moest verhoogd worden naar negen. Ondanks 

Corona is de ontwikkeling en productie van 

de mechietsa doorgegaan. Sal Witzenhausen 

heeft de mechietse ontworpen en heeft veel 

tijd gestoken in een goede montage ervan. De 

verwachting is dat de negen mechietserekken 

half april helemaal klaar zijn. Drie van de mechietserekken zijn geschonken door Bobby en Nancy 

Kroonenberg ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Bobby’s moeder z”l. 
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Cadeaus ontvangen

Eén van de zaken die veel tijd kosten voor een 

jom tov was het wisselen van de machzoriem. 

Door een mooie gift ter nagedachtenis aan 

Herman Hartog z.l., is dat vanaf nu verleden tijd. 

We hebben drie mooie kasten op wieltjes cadeau 

gekregen, die van beide kanten met machzoriem 

te vullen zijn. Vanaf nu hoeft alleen nog maar de 

kast met machzoriem voor die betreffende jom tov 

vanuit de moheelkamer naar de gang gereden te worden. Onze dank gaat uit naar Frederika Jacobson 

(nicht van Herman), Heleen Kurk (zus van Herman), Jack Vanderryn (neef van Herman), Jetty, Zwi en 

met name Marc Hartog, die de kasten eigenhandig ontworpen en gemaakt heeft.

Van Judy en Chanan Hertzberger ontvingen we 40 nieuwe sidoeriem. De ordening en redactie van deze 

nieuwe sidoer, uitgebracht door het NIK, is verzorgd door Ruben Vis. Deze uitgave is gesponsord door 

Judy en Chanan ter nagedachtenis aan hun ouders, groot- en overgrootouders z.l.

De CIZ heeft van Binjamin Heyl een boek cadeau gekregen: De 613 Mitswot. Gods onderwijzing over 

hoe als jood te leven. Het boek staat in de boekenkast van sjoel.

Communicatie

Om zo goed mogelijk in contact te blijven met onze leden zijn we vanaf het begin van de Coronacrisis 

begonnen met een wekelijkse e-mail nieuwsbrief, die verspreid wordt naar bijna 500 e-mail adressen. 

Eveneens wordt al onze informatie verspreid via Whatsapp (80 leden) en Facebook (370 leden). Het 

afgelopen jaar is ons blad “de Mitswe” driemaal verschenen met een oplage van 350 exemplaren. De 

redactie van “de Mitswe” bestaat uit: Nicole Sanders, Wilma Driessen, Fûgel Huisman en Dave Herman.

Contactcommissie (eigen verslag)

Voor Pesach, tijdens de eerste lockdown, hebben we besloten om alle 70plussers te bellen. 

De sjoelcommissie heeft toen alle andere leden gebeld. We hebben dit als CC herhaald voor 

de 60plussers voor 4 mei en Rosj Hasjana. Dan merk je dat velen het een lastige tijd vinden. 

Door deze belacties waren we als contactcommissie op de hoogte en konden we extra 

aandacht geven aan mensen, die ziek waren of waren geweest met Covid.  

Maar we hebben ook extra aandacht geschonken door middel van een bloemetje aan groot- en 

overgrootouders waar een (achter)kleinkind geboren was. Vaak was dit in het buitenland waar men 

niet naar toe kon gezien de huidige situatie. We hebben zeer veel positieve reacties mogen ontvangen 

op al het werk wat verricht is. Dit werd duidelijk op prijs gesteld.

Contactcommissie

Marc Degen Lid

Edith de Haas Voorzitter

Henriët Koopman Lid
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e Daarnaast nog de gewone activiteiten, waarbij we een boom, bloemen en fruitmand gaven aan 

jubilarissen, bij bijzondere verjaardagen en bij ziekte. Mensen boven de 80 jaar ontvingen van ons een 

verjaardagskaart.  

Lezingen, die gepland waren om samen te doen met sjoel Amstelveen, konden helaas geen doorgang 

vinden.

Vanaf november zijn we begonnen met onze tweewekelijkse “Op de koffie” ZOOM bijeenkomst, 

waarbij je vanuit je eigen gemakkelijke stoel met een kopje koffie of thee en misschien ook nog een 

koekje erbij, elkaar kunt spreken.

Attenties Vanwege

JNF Bomen 36 Geboorte 16

Fruitmanden 38 Verhuizing 8

Bloemen 53 Ziekte 54

Overige 3 Jubileum 52

Totaal 130 Totaal 130

 

25 jaar Rob in de sjoelcommissie

Aan het einde van het jaar werd Rob Hochheimer 

verrast met een mooie bos bloemen, omdat hij 25 

jaar  deel uitmaakt van de CIZ sjoelcommissie. 

 

De sjoelcommissie
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Samenstelling van de toekomstcommissie 

Mattie Tugendhaft Voorzitter

Esther Agterdenbos Voorzitter Raad van Bestuur

Rachel Muller Teamcoördinator Joodse Zaken

Paz Campos Ponce Afdelingsmanager Facilitair Bedrijf tot februari 2020

Jolida Winter Afdelingsmanager Facilitair Bedrijf vanaf februari 2020

Sigrid Provily Teammanager Zorg

Wilfred Dijkstra Manager Zorgeenheid Beschouwend, 

waaronder Joodse Zaken, tot september 2020

Gabriëlle Alink Manager Zorgeenheid Beschouwend, 

waaronder Joodse Zaken, tot september 2020

Leslie Noach Internist gastro-enteroloog, namens de medische staf

Rutger Cohen Radioloog

Marie-José Germann Adviseur Communicatie tot mei 2020

Anouk van den Berg Adviseur Communicatie vanaf mei 2020

Rogier Blocq Voorzitter Vereniging CIZ

Evy Hochheimer Secretaris Vereniging CIZ

Algemeen

De Toekomstcommissie heeft drie hoofdtaken:

1. Het blijven monitoren van de beginselverklaring die Ziekenhuis Amstelland en de Vereniging CIZ 

hebben afgesloten. In deze beginselverklaring zijn de afspraken met betrekking tot de Joodse 

identiteit van ZHA opgenomen.

2. Het zichtbaar maken van de Joodse identiteit van ZHA.

3. Onderzoeken aan welke Joodse faciliteiten binnen ZHA ook in de toekomst behoefte is.

Inhoudelijk verslag

Het jaar 2020 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. ZHA was 

– en is nog steeds - verantwoordelijk voor de opvang van een groot aantal Covid patiënten. Om dit 

mogelijk te maken moest de inrichting van het ziekenhuis grondig worden aangepast. Dat had tot 

gevolg dat één van de twee Joodse vleugels meerdere malen werd omgevormd tot Covid unit en dat 

de tweede Joodse vleugel gedurende een aantal perioden tijdelijk zijn specifieke Joodse karakter heeft 

verloren. Ook was het in verband met besmettingsgevaar niet mogelijk om sjoeldiensten te houden in 

de Ontmoetingsruimte. Dat is bij het opstellen van dit verslag helaas nog steeds het geval. 

De Toekomstcommissie kwam in het jaar 2020 

drie keer bijeen, waarvan twee keer digitaal. De 

onderstaande onderwerpen zijn aan de orde 

geweest.

E-learning

In 2019 is, met ondersteuning van middelen 

vanuit het Fonds, een e-learning opgesteld voor 

medewerkers van ZHA. Deze heeft tot doel de 

kennis en vaardigheden van medewerkers, ten 

aanzien van die aspecten van het Jodendom die 

in het ziekenhuis van belang zijn voor de omgang, 

verpleging en verzorging van Joodse patiënten 

en hun familie, te versterken. De leergang 

bestrijkt de Joodse kalender, de hele levensweg 

en eindigt met een toets. De e-learning is in 2020 

geïmplementeerd en is heel positief ontvangen 

door de gebruikers. De afdeling Opleidingen 

checkt of iedereen die daarvoor in aanmerking komt de leergang heeft gevolgd.  

Informatiezuil

De realisatie van de “informatiezuil over Joodse thema’s” in de centrale hal van ZHA heeft mede door 

de coronacrisis vertraging opgelopen. 

4. Toekomstcommissie
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Om de Joodse identiteit van ZHA ook op langere termijn te kunnen waarborgen is de aanwezigheid 

van Joodse medewerkers in alle geledingen van het ziekenhuis van belang. Dit is een blijvend 

aandachtspunt voor de Toekomstcommissie. 

Huisartsen

Huisartsen zijn een belangrijke schakel in de toestroom van patiënten naar ZHA. We kregen signalen 

dat bij een deel van de Amstelveense huisartsen het Joodse karakter van ZHA niet meer scherp op 

het netvlies staat. Daarom is in de digitale Nieuwsbrief, die ZHA regelmatig naar huisartsen stuurt, 

een stukje opgenomen om de meerwaarde van ZHA voor de Joodse gemeenschap extra onder hun 

aandacht te brengen. 

Onderzoek Joodse zorgbehoefte ZHA

De Toekomstcommissie heeft meegedacht over het lopende onderzoek naar de behoefte aan Joodse 

zorg binnen ZHA. 

Kwaliteit kosjere maaltijden

Naast de bovenstaande onderwerpen blijft de kwaliteit van de kosjere maaltijden een regelmatig 

onderwerp van gesprek en van toenemende bezorgdheid. Enkele leden van de Toekomstcommissie 

nemen deel aan proefpanels waarin zij de kosjere maaltijden beoordelen en feedback geven aan de 

leverancier. 

De Toekomstcommissie heeft dit jaar afscheid genomen van Paz Campos Ponce, Marie-José Germann 

en Wilfred Dijkstra. Wij danken hen voor hun inzet voor het behoud en het versterken van de Joodse 

identiteit van ZHA! 
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De afdeling Joodse Zaken is verantwoordelijk voor (het behoud van) de Joodse identiteit van 

Ziekenhuis Amstelland. De Joodse identiteit is terug te vinden in het feit dat er twee Joodse vleugels 

zijn in het ziekenhuis waarin alleen kosjer eten geserveerd wordt, mannen en vrouwen gescheiden 

verpleegd worden en waar o.a. rekening gehouden wordt met sjabbat en alle feestdagen. Deze 

faciliteiten worden ook geboden aan Joodse patiënten die op andere afdelingen liggen. Naast het strikt 

halachische aspect proberen wij ook de Joodse sfeer, de nesjomme, zoveel mogelijk naar voren te 

brengen in het ziekenhuis.

Om bovenstaande te bewerkstelligen bestaat het team Joodse Zaken uit vijf 

medewerkers. In 2020 bestond het team uit Marc de Haas, Andrea Bachrach, 

Michèle Spangenthal, Aviva Lopes Cardozo en ondergetekende.

Vaste werkzaamheden

De vaste werkzaamheden bestaan o.a. uit het bezoeken van en de zorg 

voor de Joodse patiënten. Daarnaast wordt er voorlichting over de 

Joodse identiteit van het ziekenhuis gegeven aan iedere patiënt die wordt 

opgenomen op een Joodse afdeling en iedere nieuwe werknemer van het ziekenhuis. Nieuwe 

leden van de medische staf, alsmede al het personeel dat werkzaam is op de Joodse afdeling wordt 

individueel voorgelicht door één van de teamleden van Joodse Zaken. Andere nieuwe medewerkers 

krijgen de voorlichting tijdens de maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

Een terugkerende bezigheid zijn proefsessies met en zonder medewerkers van Langerhuize, om 

de kwaliteit van de maaltijden te proberen te waarborgen. Hierbij zijn ook verschillende andere 

medewerkers van het ziekenhuis aanwezig.

Zo’n tien à vijftien maal per jaar vindt een briet mila plaats in het ziekenhuis. Het team Joodse Zaken 

heeft hierin een organiserende en faciliterende rol. Vanwege Corona mocht er in 2020 geen briet mila 

georganiseerd worden in het ziekenhuis.

Naast deze werkzaamheden maakt ondergetekende, als coördinator van het team, deel uit van de 

Toekomstcommissie.

Scholing

Naast de vaste, mondelinge, voorlichting aan alle nieuwe medewerkers van het ziekenhuis, heeft het 

team Joodse Zaken in 2019 een E-learning module ontwikkeld. In de module komt de basis van de 

Joodse identiteit van het ziekenhuis aan bod. Het gaat hierbij om een deel theoretische kennis en 

een deel praktische kennis van het Jodendom en de Joodse identiteit voor zover van belang in het 

ziekenhuis. Sinds 2020 zijn alle (zorg)medewerkers verplicht deze module door te nemen. Een paar 

honderd medewerkers hebben de module inmiddels afgerond.

Bijlage A. Joodse Zaken

Medewerkers Joodse Zaken

Rachel Muller Teamcoördinator Joodse Zaken

Andrea Bachrach

Marc de Haas

Aviva Lopes Cardozo

Michèle Spangenthal

Samenstelling op 31 december 2020
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en Evenals vorig jaar heeft een deel van de Servicemedewerkers, als onderdeel van een MBO-opleiding, 

een dagdeel les gehad over het Jodendom in het algemeen, met nadruk op het onderwerp kasjroet.

In 2020 hebben twee groepen herintredende verpleegkundigen een verdiepende les over het 

Jodendom gevolgd. Vanwege Corona kon, i.t.t. eerdere jaren, helaas geen interactieve les koosjer 

koken in de keuken gegeven worden.

 

Joodse feestdagen

Voor alle feestdagen, van Toe bisjwat tot en met Chanoeka, hebben wij via intranet en e-mail informatie 

verspreid over de betreffende feestdag. Op enkele feestdagen zijn alle personeelsleden en patiënten 

getrakteerd op een toepasselijke lekkernij en er was in de Kliniek Boven steeds een showtafel met 

voorwerpen en uitleg over de betreffende feestdag. Voor Chanoeka hadden we een speciale traktatie: 

Met dank aan de Stichting Fonds SZA/CIZ hebben we alle medewerkers en vrijwilligers van het 

ziekenhuis kunnen trakteren op een flesje olijfolie uit Israël. Dit is met veel enthousiasme ontvangen.

Anders dan andere jaren

Een aantal zaken was dit jaar, vanwege de corona-epidemie, anders dan andere jaren. Om op een 

veilige manier corona-patiënten te kunnen opnemen, is een deel van het jaar een cohort-afdeling 

opgericht. Op deze afdeling liggen alleen corona-patiënten. Hiervoor is de Kliniek Beneden Oost 

gebruikt: de Joodse afdeling beneden. Als gevolg hiervan waren er vanaf maart 2020 een tijd lang geen 

Joodse vleugels. Op een gegeven moment zijn de Joodse vleugels weer in ere hersteld, maar later in 

het jaar was een cohort-afdeling helaas weer onvermijdelijk. 

Het ontbreken van Joodse vleugels betekent niet dat er geen faciliteiten meer waren voor de 

Joodse patiënten. Die waren er wel degelijk, maar moesten meer op maat aangeboden worden. Het 

team Joodse zaken bleef de Joodse patiënten bezoeken, in sommige gevallen ook, uiteraard met 

beschermende kleding, op de cohort-afdeling.

Ook de dodenherdenking op 4 mei hebben we op een andere manier vormgegeven. In plaats van een 

fysieke bijeenkomst is er op intranet en via e-mail aandacht aan geschonken d.m.v. verhalen.

Vanwege corona kon de jaarlijkse wandeling voor het ziekenhuispersoneel door oud Joods Amsterdam 

niet doorgaan.

De organisatie

Medio 2020 heeft Wilfred Dijkstra afscheid genomen van Ziekenhuis Amstelland. Zijn functie als 

manager Zorg van de Zorgeenheid Beschouwend is overgenomen door Gabriëlle Alink. Zij is nu de 

manager van het Team Joodse zaken. 

Rachel Muller

Teamcoördinator Joodse Zaken
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De stichting heeft als doel het in bewaring nemen, administreren en beheren van gelden welke door 

Stichting Ziekenhuis Amstelland (“SZA”) en de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging 

(“CIZ”) ter beschikking van de Stichting zijn gesteld en welke afkomstig zijn van bij overeenkomst 

daartoe aangewezen, danwel vrijwillig daartoe bestemde aan SZA respectievelijk CIZ opgekomen of nog 

opkomende erfstellingen, legaten en schenkingen. Meer in het bijzonder heeft de CIZ het vermogen 

afkomstig van de nalatenschappen van mevrouw Moerel en mejuffrouw Stoppelman ter beschikking 

gesteld aan de stichting. De met dit laatstgenoemde vermogen te behalen opbrengsten kunnen worden 

benut voor de financiering van specifieke projecten binnen SZA. Deze specifieke projecten dienen als 

doel te hebben: de verwezenlijking en het behoud van de joodse identiteit binnen SZA.

Financiën

De door de CIZ in de stichting ingebrachte vermogens zullen als stamkapitaal intact blijven. De met 

deze vermogens te behalen opbrengsten worden besteed aan financiering van projecten die de 

verwezenlijking en het behoud van de joodse identiteit binnen SZA tot doel hebben. Het beheer van 

een groot deel van het vermogen van het Fonds is medio 2013 in beheer gegeven aan de ABN AMRO. 

Het resterende deel is op een Vermogensspaarrekening blijven staan.

Het vermogen van de stichting wordt thans voor 4/5e beheerd door ABN AMRO Mees Pierson via 

een Duurzaam Beleggen Mandaat. Het resterende gedeelte staat op een Vermogensspaarrekening 

eveneens bij ABN AMRO. 

De Stichting Fonds SZA/CIZ (hierna te noemen het Fonds) beschikt over een eigen website, www.

stichtingfondsszaciz.nl, waarop algemene informatie te vinden is over het Fonds, waaronder het meest 

recente jaarverslag en de inhoud van de statuten. 

De website biedt ook de mogelijkheid tot het online indienen van een aanvraag via een digitaal 

aanvraagformulier. Door het in gebruik zijn van de website voldoet het Fonds aan de nieuwe fiscale 

regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI status is daarmee behouden 

gebleven. 

Beleggingsbeheer

Er wordt gekeken of het vermogensbeheer niet voordeliger gevoerd kan worden dan momenteel 

gebeurt. In de huidige situatie wordt er een percentage over de waarde van de portefeuille berekend 

zodat bij stijgende koersen de kosten steeds hoger worden zonder dat er meer werkzaamheden voor 

gedaan worden. Onderzoek loopt om te kijken of wij kunnen overstappen naar vermogensbeheer tegen 

een vast bedrag. In de loop van 2021 zal hier verdere besluitvorming over worden genomen. 

Bijlage B. Stichting Fonds SZA/CIZ
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Bestuur

De stichting kent geen winstoogmerk. Alle taken en werkzaamheden welke verricht worden door de 

bestuursleden zijn onbezoldigd. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vier personen, 

waarvan twee personen worden afgevaardigd door de Raad van Toezicht van SZA en twee personen door 

CIZ. In beginsel worden alle besluiten genomen met consensus van alle in functie zijnde bestuursleden. 

Indien dat niet mogelijk blijkt, 

worden de besluiten van de 

bestuursvergadering genomen 

met volstrekte meerderheid van 

stemmen. Ieder bestuurslid heeft 

1 stem.

Projectaanvragen

De stichting keert geld uit ten behoeve van projectaanvragen, die vallen onder de doelstelling van de 

stichting. De aanvragen kunnen zowel van individuen als van stichtingen zoals SZA zelf of van andere 

rechtspersonen afkomstig zijn. Gedurende 2020 zijn er 3 subsidieaanvragen behandeld en goedgekeurd.

Afronding onderzoek Joodse curatieve zorg Vereniging CIZ 

De Vereniging CIZ heeft in 2020 het onderzoeksrapport kunnen afronden  ten aanzien van de Joodse 

curatieve zorg. De afvaardiging van SZA  is ook enthousiast over de resultaten van het onderzoek en 

ziet dit als een goed uitgangspunt voor de toekomstige initiatieven ten aanzien van de joodse identiteit 

in Ziekenhuis Amstelland. De meerkosten van € 2.265,- zijn derhalve akkoord. Het Fonds kijkt uit naar 

nieuwe projecten die door de CIZ samen met ZHA zullen worden ingediend bij het Fonds, voortvloeiend 

uit dit rapport.

Pesach-actie voor medewerkers Ziekenhuis Amstelland

Aan de medewerkers van Ziekenhuis Amstelland werd aan het begin van de coronacrisis wegens de 

enorme werkdrukte voor het personeel een tweetal attenties aangeboden, te weten een pakje speciale 

matzes ter gelegenheid van Pesach (Joods paasfeest), en Ahava handcrème om het werk van de 

medewerkers te verzachten i.v.m. het vele handenwassen.

Uiteindelijk resulteerde dat de kosten geheel gedekt zijn door giften van leden van de Vereniging CIZ en 

de Cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland waardoor er geen aanspraak hoefde worden gemaakt op de 

toegezegde bijdrage uit het Fonds.

CIZ-sjoel

Als gevolg van de coronacrisis is het sinds oktober 2020 niet meer toegestaan fysieke synagogediensten 

in Ziekenhuis Amstelland te houden. Na onderzoek van de CIZ sjoel werd er (tijdelijk) ruimte gevonden 

bij restaurant Rembrandt aan de overkant van het ziekenhuis. Vanuit het Fonds is er een bijdrage in de 

huurkosten toegezegd.

Samenstelling van het bestuur

Mw. drs. M.I. Verstappen     Voorzitter, afgevaardigde RvT SZA

Dhr. C. Abram Secretaris , afgevaardigde CIZ

Dhr. P. J. Steman Penningmeester afgevaardigde RvT SZA

Dhr. R. Blocq                               Lid, afgevaardigde CIZ 
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Chanoeka-actie voor medewerkers Ziekenhuis Amstelland

Een bijdrage werd gedaan als een gebaar naar alle 1500 medewerkers tgv van Chanoeka om ze een 

hart onder de riem te steken in verband met de werkdruk tijdens de 2e coronagolf. Alle medewerkers 

ontvingen een flesje olie uit Israël om het feest van Chanoeka te symboliseren.

Besteding Projectgelden

Het bestuur heeft geconstateerd dat de donaties gegeven worden aan projecten die in lijn zijn met 

het doel van het fonds. Tegelijkertijd heeft het bestuur geconstateerd dat het daarbij gaat om veelal 

kleine projecten zonder een sterke onderlinge samenhang. Ook is het aantal ingediende voorstellen 

niet erg hoog. De verwachting is daarom uitgesproken dat met de afronding van het onderzoek door 

de Vereniging CIZ, dat er binnenkort nieuwe aanvragen zullen volgen voor toekomstige projecten in 

Ziekenhuis Amstelland.

Mw. Drs. M.I. Verstappen

Voorzitter
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1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, ontvangen giften, en een 

(eventuele) subsidie van de Stichting Fonds SZA/CIZ. De giften die voornamelijk worden ontvangen 

door de CIZ-Sjoelcommissie, worden in het jaar waarin zij in de financiële verantwoording worden 

opgenomen als baten gerekend. 

2. De activa en passiva en de resultaten over het boekjaar van de CIZ-Sjoelcommissie die formeel een 

onderdeel is van de Vereniging CIZ, zijn in deze jaarrekening opgenomen en worden toegelicht op 

pagina 32.

3. Sinds 2014 heeft de Vereniging CIZ het beheer van het Jizkorbordfonds overgenomen van Stichting 

Vrienden Ziekenhuis Amstelland. De baten en lasten van dit fonds zijn op pagina 33 toegelicht.

Coen Abram

Penningmeester

1. Inleiding

Samenstelling van de kascommissie

Steven Degen

Ruth Slager

Maury Swartz
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Stichting Ziekenhuis Amstelland

Deelneming in Stichtingskapitaal                   293.022                   293.022 

Kapitaalverstrekking               1.700.000               1.700.000 

Totaal               1.993.022               1.993.022 

Religieuze gebruiksvoorwerpen en boeken P.M.  P.M. 

Liquide middelen

Liquide middelen vereniging CIZ 49.834                     60.038 

Liquide middelen sjoelcommissie 88.946                     82.629 

Liquide middelen jizkorbordfonds 40.774                     35.662 

Totaal 179.554                  178.329 

 

Totaal               2.172.576               2.171.351 

Passiva

Vermogen

Eigen vermogen vorig boekjaar               2.123.189               2.107.127 

Saldo boekjaar                       5.113                     16.062 

Eigen vermogen               2.128.302               2.123.189 

Kortlopende Schulden

Kortlopende schulden CIZ- Vereniging                                -                     10.000 

Kortlopende schulden sjoelcommissie                       3.500                       2.500 

Totaal                       3.500                     12.500 

Voorzieningen

Jizkorbordfonds                     40.774                     35.662 

  

Totaal                     40.774                     35.662 

   

Totaal             2.172.576             2.171.351 

2. Balans per 31 december 2020
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Baten en Lasten 2020 2019

Vereniging CIZ

Baten 12.931 13.446 

Lasten 13.135 11.333 

Saldo -204 2.113

Sjoelcommissie

Baten 44.860 52.224

Lasten 39.543 38.275

Saldo 5.317 13.949

Jizkorbordfonds

Baten 1.465 1.465

Lasten 1.465 1.465

Saldo 0 0

Saldo 5.113 16.062 

3. Baten en lasten 2020
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Stichting Ziekenhuis Amstelland

Volgens de per 10 november 2005 gesloten beginselovereenkomst met Stichting Ziekenhuis Amstelland 

heeft de Vereniging CIZ de renteloze lening ad € 1,72 miljoen onherroepelijk en daadwerkelijk als 

kapitaal ad € 1,70 miljoen ter beschikking gesteld aan Stichting Ziekenhuis Amstelland.

De vereniging stelt als voorwaarde aan de kapitaalinbreng dat aan de cruciale principiële 

uitgangspunten met betrekking tot de Joodse Afdeling van het ziekenhuis geen afbreuk wordt gedaan.

Indien de Stichting Ziekenhuis Amstelland de beginselovereenkomst materieel overtreedt, is een boete 

verschuldigd van € 1,70 miljoen. Deze boete jaarlijks wordt geïndexeerd conform het prijsindexcijfer 

materiële kosten dat jaarlijks wordt vastgesteld door het Centraal Planbureau in het Centraal 

Economisch Plan.

De overeenkomst tussen Vereniging CIZ en Stichting Ziekenhuis Amstelland is voor onbepaalde tijd. 

De opzegtermijn is één jaar voor de vereniging en twee jaar voor Stichting Ziekenhuis Amstelland. Bij 

ontbinding dient Stichting Ziekenhuis Amstelland een bedrag gelijk aan de boete (geïndexeerd) aan de 

Vereniging CIZ te betalen.

Religieuze gebruiksvoorwerpen en boeken

Dit betreft onder meer door derden aan de Vereniging CIZ in bruikleen ter beschikking gestelde 

religieuze voorwerpen en Tora-rollen. Er is ook een aantal voorwerpen eigendom van de Vereniging 

CIZ. Verder bezit de Vereniging CIZ een collectie boeken die is ondergebracht in de bibliotheek.

De religieuze gebruiksvoorwerpen en boeken zijn pro memorie in de balans opgenomen. De religieuze 

gebruiksvoorwerpen zijn voor een deel door derden in bruikleen aan de vereniging ter beschikking 

gesteld. De verzekering loopt via Stichting Ziekenhuis Amstelland.

4. Toelichting op de balans
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Liquide middelen

Liquide middelen 2020 2019

Vereniging

Betaalrekening ING 834 1.038

Spaarrekening ING 49.000 59.000

Totaal 49.834 60.038

Sjoelcommissie

Spaarrekening ING 15 15

Betaalrekening ING 88.931 82.614

Totaal 88.946 82.629

Jizkorbordfonds

Betaalrekening ING 11.197 6.100

Spaarrekening ING 29.577 29.562

Totaal 40.774 35.662

Totaal 179.554 178.329

Passiva

Kortlopende schulden

Kortlopende Schulden 2020 2019

Vereniging

Vooruit ontvangen bijdrage Fonds - 10.000

Totaal - 10.000

Sjoelcommissie

Magazijnverstrekking SZA 3.500 2.500

Totaal 3.500 2.500

Totaal 3.500 12.500
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Jizkorbordfonds - Per 2014 heeft de vereniging het beheer op zich  genomen van het jizkorbordfonds. 

Om te benadrukken dat alle middelen van dit fonds in beheer zijn ten behoeve van de doelen van het 

fonds, zijn deze middelen opgenomen in een voorziening.

Jizkorbordfonds 2020 2019

Baten

Giften 5.200 1450

Rente 15 15

Totaal 5215 1465

Lasten

Uitkeringen-nog te betalen 1138

Bankkosten 103 84

Totaal 103 1222

  

Dotatie aan voorziening 5112 243

2020 2019

Voorziening per 1 januari 35.662 35.419

Dotatie 5.112 243

Voorziening per 31 december 35.662 35.419

Uitkeringen 

Het fonds heeft in 2020 geen uitkeringen gedaan.
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Vereniging CIZ – Algemeen

In deze paragraaf zijn de algemene baten en lasten beschreven.

Staat van baten en lasten

Algemeen 2020 2019

Baten

Contributie 2.240 3.020

Rente - 12

Helden Van de CIZ 502 -

Giften 189 138

Mitswe overdracht Sjoelcommissie - 276

Subsidie 10.000 10.000

Totaal 12.931 13.446

Lasten

Bankkosten 165 252

Presentjes / Bedankjes 85 1.308

Project toekomst CIZ - 423

Advertentie 3.307 4.005

Mitswe 2.577 -

ALV 493 327

Secretariaat 5.251 3.630

Website 124 151

Verzekeringen 1.133 1.237

Totaal 13.135 11.333

  

Saldo -204 2.113

Contributie en giften

De Vereniging CIZ telt ultimo 2020 347 leden. Verlenging van het lidmaatschap van de vereniging is 

vrijwillig. Contributie is in 2020 voor een jaar geïnd en er is daar waar nodig extra geïnd voor voorgaande 

jaren. De contributiebrieven 2020 werden in verband met de Corana crisis later als normaal verzonden 

waardoor de inkomsten deels pas in 2021 werden voldaan.

5. Toelichting op de baten en lasten



32

To
el

ic
h

ti
n

g
 o

p
 d

e 
b

at
en

 e
n

 la
st

en CIZ-Sjoelcommissie

In deze paragraaf zijn de baten en lasten van de CIZ-Sjoelcommissie beschreven. 

Staat van baten en lasten
Sjoelcommissie 2020 2019

Lasten

Attenties Contactcommissie 2.502 1.758 

Attenties Sjoelcommissie 5.440 - 

Bankkosten / Administratie / Zoom 466 362 

Disposables & Dranken 1.000 2.500 

Huur Ruimte Restaurant Rembrandt 6.350 -

Uitgaven Kiddoesj 2.224 5.506 

Vrijwilligersbijdragen 780 780 

Subtotaal Lasten Algemeen 18.762 10.906 

Aanschaffingen Sjoel / Jizkorplaatjes 603 1.086 

Activiteiten 1.220 663 

Afdracht Donatie Helden ZA 797 - 

Beveiliging 3.783 1.261 

Huur Rekken Mechietse 709 - 

Kiddoesj Simches 2.823 8.590 

Klaarzetten Sjoel 938 1.305 

Maaltijden 6.857 12.715 

Mechietse 2.991 -

Mitswe - 1.549 

Tsedaka 60 200 

Subtotaal Lasten Specifiek 20.781 27.369 

Totaal Lasten 39.543 38.275 

Baten

Bijdrage Fonds SZA/CIZ Huur Ruimte 6.333 -

Bijdragen Vrienden CIZ-sjoel 3.284 3.884

Giften 4.624 9.007

Verhuur Kastjes 18 868

Subtotaal Baten Algemeen           14.259           13.729 

Activiteiten 158 198

Bijdrage NIHS - SGA 20.000 22.375

Donatie Bezoekers t.b.v. Helden ZA 797 -

Gift Mechietse 3.240 -

Kiddoesj Simches 3.336           10.268

Maaltijden 3.070 4.265

Subsidie St. Fonds SZA/CIZ Mitswe - 1.389

Subtotaal Specifiek 30.601 38.495

44.860 52.224

 

Saldo 5.317 13.949
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Jizkorbordfonds

Eind 2014 heeft de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland het beheer van het Jizkorbordfonds 

overgedragen aan de Vereniging CIZ. Het Jizkorbordfonds wordt gevuld door de verkoop van plaatjes 

ter nagedachtenis aan overleden dierbaren.

Staat van baten en lasten

Jizkorbordfonds
2020 2019

Baten

Giften 5.200 1450

Rente 15 15

Totaal 5215 1465

Lasten

Uitkeren - 1138

Bankkosten 103 84

Totaal 103 1222

  

Dotatie aan voorziening 5112 243

Het fonds heeft in 2020 geen uitkeringen gedaan.



34

B
ri

ef
 k

as
co

m
m

is
si

e

Bijlage D. Brief kascommissie

Amstelveen, 26 mei 2021

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Centrale Israëlietische 
Ziekenverpleging

Onderwerp: verslag van de kascommissie inzake jaarstukken 2020

Geachte leden,

De kascommissie van de Vereniging CIZ bestaande uit Steven Degen, Ruth Slager en 
Maury Schwartz zijn op 26 mei 2021 bijeen geweest en hebben de boeken van zowel de 
vereniging CIZ als de Sjoel commissie gecontroleerd.

Wij zijn van mening dat de cijfers die in de jaarrekening gepresenteerd overeenkomstig 
de onderliggende stukken zijn en bevelen de vergadering aan het bestuur van de CIZ 
vereniging te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid in 2020. 

De leden van de kascommissie,

Ruth Slager Steven Degen Maury Swartz

In het kader van AVG wetgeving zijn de handtekeningen niet weergegeven. Het origineel 
exemplaar met handtekeningen is aanwezig bij het secretariaat.
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