
	  

Notulen	  van	  de	  vergadering	  van	  Chabad	  Holland	  
21	  december.	  2016,	  kantoor	  Rabbinaat	  te	  Amsterdam	  

	  
	  
Aanwezig:	  Rabbijn	  Ing	  I.	  Vorst,	  voorzitter;	  opperrabbijn	  J.S.Jacobs,	  penningmeester/secretaris;	  
Afwezig	  met	  kennisgeving:	  Mr.	  J.Kesnar	  
	  

Agenda	  
1. Vastlegging	  volgende	  vergadering	  
2. Ingekomen	  mededelingen	  
3. Evaluatie	  activiteiten	  
4. Controle	  Chabad	  shluchim	  in	  NL	  
5. Positie	  Almere,	  Utrecht,	  Chabad	  on	  Campus/Zuid-‐As	  en	  Chabad	  toeristen	  en	  Israeliers	  
6. Contact	  met	  New	  York	  
7. Financiële	  positie	  
8. Sluiting	  

	  
	  

• Rabbijn	  Vorst	  opent	  met	  Dvar	  Thora	  
• De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgelegd	  op	  22	  febr.	  2017-‐02-‐23	  	  
• Kesnar	  heeft	  aangegeven	  zich	  te	  willen	  terugtrekken.	  Vorst	  zal	  hem	  benaderen	  en	  

proberen	  te	  overtuigen	  te	  continueren.	  Voorstel	  is	  om,	  los	  van	  Kesnar,	  Zvi	  Hartog	  te	  
benaderen	  om	  als	  penningmeester	  te	  fungeren.	  Hij	  is	  betrouwbaar,	  econoom	  en	  draagt	  
Chabad	  een	  warm	  hart	  toe.	  Bovendien	  doet	  hij	  al	  jarenlang	  de	  jaarrekening.	  	  

• De	  activiteiten	  verlopen	  naar	  behoren.	  Wel	  moeten	  wij	  als	  koepelorganisatie	  meer	  contact	  
hebben	  met	  alle	  shluchim	  en	  vooral	  ook	  shluchot.	  Er	  mag	  geen	  wildgroei	  ontstaan,	  of,	  zoals	  
de	  term	  mondiaal	  wordt	  gebruikt:	  geen	  mushrooms.	  

• Door,	  helaas,	  de	  terugloop	  van	  leden	  van	  bestaande	  Joodse	  Gemeenten	  en	  ook	  door	  de	  
financiële	  problemen	  waarmee	  Joodse	  Organisaties	  worden	  geconfronteerd,	  moet	  Chabad	  
zelfstandiger	  te	  werk	  gaan.	  Niet	  om	  te	  concurreren,	  maar	  puur	  aanvullend.	  Aanvullend	  zijn	  
Chabad	  on	  Campus	  en	  Chabad	  Amsterdam	  Center.	  Dat	  wordt	  ook	  door	  de	  brede	  Joodse	  
Gemeenschap	  als	  zodanig	  ervaren.	  Utrecht	  en	  Almere	  ligt	  gecompliceerder.	  Rabbijn	  Vorst	  
zal	  met	  rabbijn	  Heintz	  en	  rabbijn	  Stiefel	  gaan	  praten.	  Beiden	  doen	  zeker	  aanvullend	  werk,	  
maar	  worden	  toch	  vaak	  gezien	  als	  concurrerend.	  	  

• BJ	  doet	  houdt	  contact	  NY	  Headquarters	  en	  de	  Shluchim	  Office.	  Financieel	  hebben	  wij	  hun	  
steun	  niet	  nodig,	  maar	  wel	  is	  het	  goed	  om	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  en	  te	  blijven.	  

• De	  financiële	  positie	  is	  onveranderd.	  Nagenoeg	  alles	  dat	  binnenkomt	  aan	  giften	  wordt	  
aangewend	  voor	  activiteiten.	  Tsiwoth	  Hashem	  en	  Gan	  Jisraeel	  worden	  volledig	  door	  ons	  
betaald.	  Idem	  de	  jaarlijkse	  kalender,	  waaraan	  met	  name	  rabbijn	  S.	  Spiero	  werkt.	  De	  
kalender	  is	  een	  succesnummer	  en	  heeft	  een	  groot	  bereik.	  

• Aangevangen	  om	  14:00	  uur	  sluit	  de	  voorzitter	  om	  15:50	  uur	  de	  vergadering.	  
	  
	  
	  
	  


