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1. Looptijd
Dit Beleidsplan omvat een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van oprichting van de
Stichting Koleenoe; hierna te noemen ‘dit - of het - Plan’ en ‘de Stichting’ of ‘Koleenoe’. De
Stichting werd opgericht op 2 Juli 2019 en heeft als zetel Amsterdam. Dit Plan loopt dus tot 1
Juli 2022. Het Plan zal jaarlijks tegen het licht gehouden worden en geactualiseerd. Dit betekent
dat verslag wordt gedaan van het afgelopen jaar en vooruit wordt gekeken naar de dan
voorliggende periode van drie (3) jaar. De jaarlijkse aanpassingen aan het Plan worden voorzien
beperkt te blijven.
2. Doelstelling
De Stichting stelt zich het volgende doel:
‘het bevorderen van de betrokkenheid bij en het vitaliseren van de beleving van hedendaags
Jodendom’.
3. Aanpak
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- Het publiceren van Joodse gebedenboeken
- Het organiseren van studiebijeenkomsten en verwante activiteiten
- Het (doen) organiseren van (geloofs-)evenementen, activiteiten en /of bijeenkomsten
- Het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de Stichting, onder andere door
gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media
- Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen
- Het (doen) bieden van advies en/of begeleiding
- Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk,
nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
4. Statuten
Het bovenstaande (Doelstelling en Aanpak) is overgenomen uit de Statuten van de Stichting. De
Statuten zijn in te zien via de Kamer van Koophandel, of hier.
5. Bestuur
Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door mw. rabbijn dr. Kine Sittig, mw. rabbijn
Corrie Zeidler, en dhr. dr. Naud van der Ven. Bestuursleden zetten zich in als vrijwilliger; zij zijn
niet in dienst van de Stichting, noch ontvangen zij een inkomen uit hun werkzaamheden. Indien
van toepassing en mogelijk zal een vergoeding worden toegekend die het niveau van een
vrijwilligersvergoeding niet overstijgt. Out of pocket kosten ten dienste van de Stichting kunnen
worden gedeclareerd.
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6. Ambitie
De meest concrete en voornaamste ambitie in de komende paar jaar is het beschikbaar maken
van een vernieuwd gebedenboek voor de Hoge Feestdagen - joods Nieuwjaar en Grote
Verzoendag, belangrijke feestdagen, waarbij de diensten in alle synagogen druk bezocht
worden – dat gebruikt gaat worden door die Joodse gemeenten in Nederland die hedendaags
Jodendom vertegenwoordigen. Denk daarbij aan tenminste de Liberaal Joodse Gemeenten
verspreid in het land, en daarnaast aan bijv. Beth Shoshanna (Raalte), Beit HaChidush
(Amsterdam), of Klal Israel (Delft). Daarmee worden ca. 3000 joden in Nederland bereikt, de
helft van het totaal aantal personen dat is aangesloten bij een Joods Kerkgenootschap (de
andere helft is orthodox aangesloten), plus niet-aangesloten joodse en andere
geinteresseerden. Het ten doel gestelde gebedenboek heet de Nieuwe Machzor (werktitel).
Eenmaal samengesteld en gedrukt zal de Machzor voor enkele decennia moeten dienstdoen.
De vernieuwing is daarom een verantwoordelijkheid die grote zorgvuldigheid vraagt.
De redacteuren en andere medewerkenden die de boeken verzorgen, waren in het verleden al
voluit betrokken bij de productie van soortgelijke boeken.
Andere activiteiten passend bij de doelstelling van de Stichting worden ad hoc geformuleerd en
uitgevoerd wanneer daar gelegenheid of aanleiding voor is; denk bijvoorbeeld aan activiteiten
rond het beschikbaar komen van de delen. Primaire drijfveer in de huidige beleidsperiode is het
maken van de machzor, het verwerven van fondsen om dit mogelijk te maken, het proactief
begeleiden van de invoering van de boekjes, en het vinden en behouden van vrijwilligers om
het werk uit te voeren.
7. Middelen
Vooralsnog zijn er geen middelen om het gestelde doel te bereiken. Wel zijn er toezeggingen
om boekjes af te nemen (op moment van schrijven ca. 900 ex. a 10 euro/stuk). Betrokkenen,
d.w.z. bestuursleden, de overige rabbijnen die inhoudelijk bijdragen en vrijwilligers, verrichten
hun werkzaamheden om niet. Maar er worden weldegelijk kosten gemaakt voor diensten die
door marktpartijen voor marktconforme prijzen worden verricht. Denk daarbij tenminste aan
de partij die de boekvormgeving verricht, en de drukkerij.
Een belangrijke nevenactiviteit wordt het verwerven van fondsen bij subsidiegevers en van
particuliere donateurs. Daarvoor is een ANBI-status van belang. De bestuursleden zullen
zorgdragen dat Koleenoe de ANBI-status verwerft opdat een drempel tot het doen en
ontvangen van donaties wordt weggenomen. Koleenoe heeft geen winstoogmerk. De kostprijs
van de boekjes zal altijd hoger zijn dan de verkoopprijs.
De benodigde middelen voor het maken van de ten doelgestelde machzor bedraagt tussen de
Euro 170k en Euro 200k. Er worden vijf deeltjes voorzien, die te zijner tijd te bundelen zijn tot
de complete Nieuwe Machzor. Een deel van dit bedrag dient tijdens het eerste jaar van dit Plan
beschikbaar te komen om de werkzaamheden voort te zetten. Zie Jaarplan hieronder.
8. Uitvoering
De Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland ondersteunen dit initiatief. Rabbijnen van deze
gemeenten verrichten het werk inhoudelijk; vrijwilligers doen ondersteunende
werkzaamheden; en ingehuurde deskundigen dragen bij. Zonder de vele handen die bijdragen,
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is het realiseren van de door de Stichting als eerste en voornaamste doel gestelde activiteit niet
mogelijk.
9. Zwakte / Sterkte
9.1 Afhankelijkheid
1) De Stichting Koleenoe is afhankelijk van de bereidheid van de progressieve joodse
gemeenten in Nederland dit initiatief te ondersteunen. Concreet houdt dit in dat de boekjes
worden besteld en aangeschaft, en dat de boekjes gebruikt worden bij de belangrijkste
diensten van het jaar.
2) Koleenoe is afhankelijk van de bereidheid van subsidiefondsen en particulieren om donaties
te doen om kosten mee te dekken.
3) Koleenoe is afhankelijk van de rabbijnen en vrijwilligers om gedurende enkele jaren zonder
tegenprestatie hun energie te steken in dit (eerste) doel.
4) Koleenoe is afhankelijk van enkele voortrekkers wier daadkracht onmisbaar is om voortgang
te boeken.
9.2 Eigen Kracht
1) Bovengenoemde afhankelijkheden belichten de mogelijke zwakten in het succesvol
afronden van deze ambitieuze en eerste doelstelling. Tegelijkertijd kan geconstateerd
worden dat ondanks deze afhankelijkheid er wél gewerkt wordt, en vooruitgang geboekt.
Het is de kracht van alle betrokkenen om ondanks tegenslag, risico en onzekerheid de
geformuleerde eerste doelstelling van de Stichting wel gaande te houden. De eigen kracht
en veerkracht maakt dat het eerste doel haalbaar is.
2) Het is realistisch te veronderstellen dat binnen eigen kring, d.w.z. met inbegrip van
subsidiefondsen die hieraan kunnen bijdragen, de financiering van het gestelde doel
mogelijk is.
10. Jaarplan
10.1
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Activiteiten
Activiteit
Bankrekening activeren waarop donaties
kunnen worden gestort / kosten mee
kunnen worden voldaan
Machzor:
Deeltje Ne’ila Dienst:
afronden / vormgeven / drukken
ANBI Status verwerven
Fondsen verwerven:
- Subsidiefondsen
- LJG gemeenten
- leden
- derden
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Timing
Per direct

Binnen 2 maanden na dagtekening: klaar!

Binnen 2 maanden na dagtekening
Per direct en doorlopend
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Website:
- uitbouwen
- actueel houden, dat is incl. financiële
verantwoording.
Machzor werkzaamheden uitvoeren
Volgende (te benoemen) deeltje
Overige activiteiten passend in de
doelstelling van Stichting Koleenoe
Besturen van Koleenoe, incl. aangaan van
zakelijke verplichtingen / doen van
betalingen / administreren / voortgang
rapporteren en financiële
verantwoording verschaffen.

Binnen 2 maanden na dagtekening
Regelmatig
Doorlopend vanaf Oct / Nov 2019
Ad hoc
Op die momenten dat dit noodzakelijk is
om goed bestuur te borgen.

10.2 Budget
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt blijkens de oprichtingsakte, art 17.2, op
eenendertig december tweeduizend twintig, daarom wordt hier het budget tot die datum
gegeven.; dat betreft de productie van twee delen van de Nieuwe Machzor.

Samenstelling
Vertaling Hebreeuws-Nederlands
Redactie
Correctie
Kantoorkosten
Opmaak incl. 9% BTW
Drukken incl 9% BTW

€
€
€
€
€
€
€

3.000
3.750
6.000
3.000
2.000
5.000
8.000

Totaal

€

30.750

Prijsstijging 2% per jaar:
2019 (deel 1)

€

30.750

2020 (deel 2)
TOTAAL voor 2019 / 2020

€
€

31.365
62.115
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Vrijwilligersvergoeding (incl.
onkostenvergoeding) voor
degenen die substantieel
bijdragen
Id.
Id.
Id.
Website, promotiemateriaal e.d.
Offerte
Offerte (2700 ex.)

1,02
[te verwerven en te besteden
juli 2019 – dec. 2019]
[te verwerven en te besteden
jan. 2020 – dec. 2020]

