STICHTING LE EZRATH CHINUCH CHABAD VERSLAG 2020
Naam

Stichting Le Ezrath Chinuch Chabad
Gevestigd te Diemen, opgericht 11 oktober 1964

Fiscaal nummer

8160 46 839

Contactgegevens

Postadres: Imstenrade 37
1082 AK Amsterdam
Email:
sjvorst@xs4all.nl

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam geregistreerd onder
nummer 41198144.
De Belastingdienst heeft de Stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Bestuurssamenstelling

E. Huisman, Rabbijn J.Z. Spiero en S.J. Vorst, allen wonende te
Amsterdam

Het Beleidsplan

Het beleid van het Bestuur is het faciliteren van de veelal jaarlijks
terugkomende activiteiten zoals hieronder in het Verslag van de
uitgevoerde activiteiten is vermeld.
De Stichting houdt zich niet bezig met het werven van gelden. Wel
benaderen sommigen van de vrijwilligers personen om hun specifieke
activiteiten te steunen. Die personen maken hun giften dan over naar
de bankrekening van de Stichting. (Voorbeeld: de rabbijn die de
Menora-activiteit op het Gelderlandplein in Amsterdam organiseerde,
benaderde personen om een financiële bijdrage.)
Wij beogen niet om vermogen op te bouwen. Ons vermogen is ruim
€ 18.000. Dat lijkt ons voldoende.
Wij houden geen kas aan. Al het geld staat op de rekening-courant en
spaarrekening bij de ING-Bank.

Het Beloningsbeleid

Zowel de bestuursleden als andere vrijwilligers doen al het werk ten
behoeve van de Stichting pro Deo. Niemand ontvangt enige financiële
of andere vergoeding.

De Doelstelling / Statuten

De verdieping van de kennis van het Jodendom bij de Joden in
Nederland door het verstrekken van onderwijs en uitgeven van
publicaties en alle andere middelen die daarvoor in aanmerking komen,
alles volgens de Chassidische leerstellingen, zoals deze door de
Lubavitcher Rebbe worden bepaald.
De Statuten van de Stichting zijn sinds de oprichting nooit gewijzigd.

STICHTING LE EZRATH CHINUCH CHABAD VERSLAG 2020
Verslag van de in 2020 uitgeoefende activiteiten alsmede toelichting op de balans en inkomsten en
uitgaven:
Aktiviteiten: Wij betaalden voor Chanoeka-aktiviteiten in Amsterdam, video-opnamen rabbijn I. Vorst en
wij ondersteunden éénmalig een persoon die een kosjere huishouding begon met € 50.
Giften: Wij ontvingen giften ten behoeve van onze Aktiviteiten.

Bedragen in €
Liquide middelen
Postbank

Totaal

31-dec-20

18.147,12

18.147,12

Inkomsten
Rente en bankkosten
Advertenties
Aktiviteiten
Boekjes
Giften
Website
Totaal

controle:
banksaldo 31-12-2019
Ontvangsten
Uitgaven
banksaldo 31-12-2020

31-dec-19

16.512,61
3.718,00
2.083,49
18.147,12

31-dec-19

16.512,61

16.512,61

Uitgaven
77,01
250,00
1.744,44

480,00
3.238,00
3.718,00

31-dec-20

12,04
2.083,49

Vermogen

18.147,12

16.512,61

Totaal

18.147,12

16.512,61

