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I n l e i d i n g  
 
Wij hebben een bewogen 10e levensjaar van ons Instituut achter de rug. 

Dit jaar heeft –met de uitloop van een maand– gezien: onze tweede semicha-ceremonie, het 
installeren van ‘Levisson-rabbijnen’ in de twee grootste Liberaal Joodse Gemeenten van 
Nederland, het afronden van de Lerarenopleiding, de openstelling van de bibliotheek en het begin 
van de uitleen, het afscheid van twee van onze oudste bestuursleden en het installeren van 
uitstekende vervangers, en het afscheid van de decaan en het installeren van een nieuwe vorm van 
leiding van het Instituut.  

Dit alles komt met meer details aan de orde in dit verslag.  
Daarin zult u ook lezen dat alle Liberaal Joodse gemeenten in Nederland nu (mede) geleid 
worden door rabbijnen die door ons instituut zijn opgeleid. Daarbij zij aangetekend dat enkele 
rabbijnen voor meerdere gemeenten staan en dat de behoefte aan rabbijnen lijkt te groeien 
naarmate hun aantal toeneemt.  
De leerkrachten die nu zijn afgestudeerd werken in bijna alle gemeenten, verspreid over het hele 
land en hetzelfde geldt voor de voorzangers, die in 2009 zijn afgestudeerd.  

Voor alle afgestudeerden geldt dat zij gedurende twee jaar verplichte mentoring krijgen en dat wij 
ze ook bijscholingsmogelijkheden en bijeenkomsten aanbieden.  

Voor de scheidende decaan en de bestuursleden die er van het prille begin bij waren, is het een 
bron van vreugde en tevredenheid te zien dat dit onwaarschijnlijke initiatief echt gerealiseerd kon 
worden en dat het instituut voldoende draagvlak en steun uit de eigen gemeenschap heeft 
gekregen. We hopen van harte dat het zo zal blijven. Vele goede initiatieven worden in de kiem 
gesmoord omdat “wij maar zo een kleine gemeenschap zijn en daarom zal dit niet lukken”. Het 
tegendeel blijkt waar te zijn, zie maar bij voorbeeld het succes van Crescas, het Joods Historisch 
Museum, Limmoed en ons eigen Levisson Instituut.  

De doelstelling van onze stichting is de eeuwenoude keten van overlevering op gedegen en 
eigentijdse wijze levend en inspirerend door te geven. Dit is de essentiële taak van de rabbijnen, 
die leiders moeten zijn die weten waar ze voor staan, die goed luisteren naar waar gemeenten en 
niet-aangesloten Joden naar vragen en verlangen, en die flexibel en proactief kunnen inspelen op 
veranderende inzichten en omstandigheden. Zulke rabbijnen opleiden is en blijft de hoofdtaak van 
onze stichting. Om hen bij te staan moeten we ook geschoolde leerkrachten en voorgangers die 
hun materie goed beheersen en kundig toepassen voortbrengen. Het zijn deze opleidingen en deze 
gedreven mensen, die borg staan voor de toekomst van het Jodendom in dit land en voor de 
geestelijke ontwikkeling van ons allemaal, als gemeenten en als individuen.  

Blader het verslag op uw gemak door en lees wat u interesseert, volg de verwijzingen naar meer 
informatie op onze website en eerdere jaarverslagen die daar ook te lezen zijn (zie Over ons). We 
stellen uw reacties op prijs en willen graag meer informatie geven als antwoord op al uw vragen. 

 
Robert A. Levisson was één van de grote, liberale 
voormannen in ons land.  
Hij was een begenadigd spreker en schrijver en een 
voorvechter van Israel. 
Hij overleed in december 2001. 
Jehie zichro baroech –    
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1. Het studiejaar 2011-2012 
 
 
De opening van het academische jaar 
 

 
Het jaar werd geopend op 21 augustus met een 
lezing van prof. Melila Hellner-Eshed uit Jeruzalem. 
Haar thema was ontleend aan de periode van het 
jaar, tegen het begin van de maand elloel en de 
voorbereidingen voor de Hoge Feestdagen: 
“Awakenings, Preparing for the High Holy  Days.” 
Toepasselijk genoeg zaten we deze keer in de 
sjoelruimte zelf, wat zeker tot de bijzondere sfeer 
bijdroeg.  
 

De lezing en discussie met de aanwezigen is te beluisteren op onze website en daar vindt 
u ook de bijbehorende teksten:  
www.levisson.nl > Archief  > De lezingen > M. Hellner: Awakenings. 
 
Prof. Hellner is hoogleraar “Jewish Mysticism en Zohar” aan de 
Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem, Senior Research Fellow 
aan het Shalom Hartman Institute en docent aan het Hebrew 
Union College, Jeruzalem campus. Zij was in Nederland op 
uitnodiging van ons, om een vierdaags intensief seminar 
“Kabbala en Zohar” te geven aan de rabbijnen en studenten in het 
kader van de Professional Development.  
 
 
 
De rabbijnstudenten 

Het studiejaar eindigde –met enige vertraging- op  
2 september 2012, toen Ira Goldberg zijn semicha (Rabbinale 
bevoegdheid) ontving in een feestelijke ceremonie in de LJG 
Amsterdam.  
Direct aansluitend werd hij geïnstalleerd als tweede rabbijn van 
deze gemeente naast rabbijn Menno ten Brink  

Zijn afstudeerscriptie ging over de ceremoniën, die in 
verschillende gemeenschappen plaatsvinden rond het voltooien 
van de gioer-procedure, wanneer iemand formeel in het 
Jodendom wordt opgenomen. Hierover is nooit eerder 
systematisch onderzoek gedaan. In de examencommissie werd 
het voorstel gedaan de scriptie met enkele aanvullingen als boek 
te publiceren.  
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In de examencommissies participeerden –naast leden van de Academische Commissie– 
rabbijn prof. Jonathan Magonet, de vroegere Principal van het Leo Baeck College te 
Londen en hoogleraar Tanach aldaar, en rabbijn dr. Yehoram Mazor, net gepensioneerd 
hoofddocent Jewish Liturgy aan het Hebrew Union College te Jeruzalem.  

Rabbijn Mazor was Ira’s eerste scriptiebegeleider; 
op de foto is hij te zien (rechts) van Ira. Links van 
Ira loopt prof. dr. Eliyahu Schleifer, ook van het 
Hebrew Union College te Jeruzalem, tot voor kort 
hoofd van de opleiding van chazzanim aldaar en 
een oude vriend van de familie Goldberg. Hier 
leiden zij Ira naar voren om de semicha te 
ontvangen. 

 
Behalve werken aan de scriptie heeft Ira gedurende het studiejaar zijn resterende colleges 
gelopen en in het kader van zijn stages onder begeleiding van de decaan het rabbinale 
werk waargenomen  in LJG Brabant. Ook is hij aan een intensieve cursus Nederlands 
begonnen, die voortgezet zal worden tijdens het najaar van 2012.  
Tenslotte willen we Ira en zijn vrouw Max ook langs deze weg feliciteren met de geboorte 
van hun zoon Saraf Benayah op 30 juni dit jaar.  
 
De twee rabbijnstudenten, die naar verwachting in het najaar van 2013 hun semicha 
zullen ontvangen, werken hard aan het afronden van hun studie. Door persoonlijk 
omstandigheden duurt dit wat langer dan gepland, maar de voortgang is desondanks 
gestadig en voldoende.  

Clary Rooda werkt aan een afstudeerscriptie over ontwikkelingen op 
het gebied van het zogenoemde “eco-kasjroet” en de vorig jaar in 
Amerika door de Conservative Movement en Modern-Orthodox 
groepen geïntroduceerde Hechsher Tzedek. Dit is een certificering van 
kosjer vlees, die niet alleen hoge eisen stelt aan de slachtmethode, 
maar ook aan de leefomstandigheden van de dieren vanaf hun geboorte 
en de werkomstandigheden van het personeel langs het hele traject.  

 
David Snuijf gaat in het studiejaar 2012-2013 verder met het inhalen 
van zijn achterstand in Talmoed en Joodse Filosofie. Daarnaast zal hij 
zijn scriptieonderwerp definitief bepalen en de scriptie maken.  
Verder heeft hij zijn stage-werkzaamheden in LJG Flevoland 
afgerond en zal hij als opvolger van Ira Goldberg het rabbinale werk 
waarnemen  in LJG Brabant onder begeleiding van rabbijn Tamarah 
Benima die nu daar waarnemend rabbijn is.  
Tenslotte  feliciteren we ook van harte David en zijn vrouw Pauline 
hier met de geboorte van hun dochter Naomi Natanya op 22 juli dit 
jaar. 



 
 

 6

 
Terzijde 
 
Hoewel geen activiteit van het Instituut willen wij 
niet nalaten de benoeming en installatiedienst op 24 
juni van rabbijn Marianne van Praag (lichting 2008) 
in de LJG Den Haag te noemen en haar hiermee te 
feliciteren.  
 
Samen met de aanstelling van rabbijn Goldberg in 
Amsterdam, betekende haar benoeming een mijlpaal 
voor het Instituut. Hiermee werd bereikt dat 
‘Levisson-rabbijnen’ nu verantwoordelijkheid 
dragen voor en in alle Liberaal Joodse Gemeenten in 
Nederland.  
Met onze afgestudeerde voorzangers en leraren, die 
werkzaam zijn in vrijwel alle gemeenten, hebben wij 
voor dit moment voldaan aan de eerste doelstellingen van de Stichting. Voor ons ligt de 
taak de kwaliteit van het joodse leven nog verder te verhogen en ervoor te zorgen dat de 
keten van traditie doorgeven blijft doorgaan omdat de opleidingen eveneens blijven 
doorgaan.  
 
De foto’s  van de installatie zijn te zien via www.levisson.nl > Foto’s/Video’s. 

Nieuwe studenten! 
In het late voorjaar van 2012 hebben wij zes nieuwe aanmeldingen voor de 
rabbijnenopleiding gekregen. Als gevolg van voorbereidende gesprekken hebben drie van 
hen zich definitief aangemeld als kandidaat hiervoor. We hebben vernomen dat nog 
enkele potentiële studenten zich over de opleiding serieus oriënteren en hopen dat de 
rabbijnen en gemeenten nog enkele geschikte personen zullen vinden en op de opleiding 
opmerkzaam maken.  
Wij verwachten dat de Toelatingscommissie rond de jaarwisseling 2012-2013 de vereiste 
interviews zal afnemen en onderzoeken zal verrichten en dat de resultaten hiervan in het 
voorjaar bekend zullen worden.  
In de eerdere jaarverslagen hebben wij naar het onderzoek verwezen waarvan de uitkomst 
was dat wij omstreeks 2018-2020 weer een nieuwe groep rabbijnen nodig zullen hebben.  
Ondertussen zien we dat de vraag naar rabbijnen groeit, dat een aantal rabbijnen nu 
meerdere gemeenten onder hun hoede moeten nemen. Ook worden onze afgestudeerden 
op andere plaatsen in en voor de joodse gemeenschap ingezet, vooral op het pastorale 
vlak.  Voor een overzicht, zie www.levisson.nl > Archief > College van Rabbijnen. 
Om aan de vraag te kunnen voldoen – de kerntaak van onze Stichting en het Instituut – 
moeten we op voldoende steun vanuit de gemeenschap kunnen rekenen. Wij hebben 
gelukkig een trouwe en fijne groep Vrienden op wie we kunnen rekenen, maar doen 
hierbij graag ook een beroep op iedereen die ons een warm hart toedragen hun voorbeeld 
te volgen. Het liefst zien wij financiële toezeggingen voor een aantal jaren; de opleiding 
van een rabbijn duurt zeker vijf jaar. Bijdragen uit legaten en erfenissen zijn bijzonder 
belangrijk om onze geestelijke erfenis zeker te stellen.  
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De Lerarenopleiding 

Deze opleiding is in een feestelijke ceremonie in een volle Haagse Snoge afgesloten op  
1 juli 2012. We begonnen met 14 studenten uit Den Haag, Utrecht, Amsterdam en 
Rotterdam. 12 studenten uit zes gemeenten ontvingen hun certificaten, enkelen geven nu 
les in twee gemeenten.  

De foto’s van de slotceremonie en de video-
opname is (in 3 delen) te zien op 
www.levisson.nl > Foto’s/Video’s.  

De studie heeft 20 gehele zondagen verdeeld 
over twee jaren geduurd. Daarbij hoorde een 
studieweekend aan het Leo Baeck College in 
Londen en een hele studiedag in Den Haag 
onder leiding van rabbijn Michael Shire van 
het Department of Jewish Education van het 
Leo Baeck College.   

De inhoud van de opleiding werd beschreven in het jaarverslag 2010-2011. De 
onderwerpen, docenten en dagindelingen van het studieprogramma is te bezien op de 
website www.levisson.nl > Opleidingen > De Lerarenopleiding > Overzicht studiedagen. 
Bij de dagprogramma’s is ook een deel van het studiemateriaal te lezen en beluisteren. 
Speciaal aan te bevelen is de opgenomen videoserie van 10 uur college van dr. Bart 
Wallet (Universiteit van Amsterdam) over Joodse Geschiedfilosofie, zie de website  
> Archief > De Lezingen.  
 
Wetenschappelijk onderzoek  
Het project “Van Adath Jeschurun naar Adath Jesjoeroen”, dat 
over de ontwikkelingen binnen het [religieuze] Jodendom in 
Nederland in de negentiende en twintigste eeuw blijkt heel 
interessant te zijn. Door enkele, inmiddels voorbije 
gezondheidsproblemen in het gezien van de onderzoeker Chaya 
Brasz, is ook hier enige vertraging opgetreden. De planning is 
nu dat het manuscript klaar zal zijn per december 2013 en dat 
het boek ongeveer een jaar later zal verschijnen.    

In het vorige jaar verslag staan een aantal voorbeelden van haar vondsten. Inmiddels is 
een lezing die zij in 2009 hield voor een internationale conferentie in Duitsland over "The 
German Rabbinate Abroad" online verschenen. De conferentie ging over de invloed van 
geëmigreerde en gevluchte Duitse rabbijnen in joodse gemeenschappen wereldwijd. 
Chaya’s lezing ging over de bijdrage van Duitse rabbijnen aan het Jodendom in 
Nederland. Dit is een van de onderwerpen, die in ons project aan bod komen. Resultaten 
van de conferentie worden gepubliceerd in het Leo Baeck Institute Yearbook, dat in het 
najaar van 2012 in druk verschijnt.  

21 juni 2012 heeft Oxford University Press het artikel van Chaya voor het Leo Baeck 
Yearbook online gezet zodat u het nu al kunt lezen. De links staan op onze website  
www.levisson.nl > Archief > Wetenschappelijk Onderwijs.  
Wie geïnteresseerd is in de Duits-Joodse geschiedenis moet nu kennis nemen van het 
enorme aanbod aan historische materiaal van het Leo Baeck Institute: www.lbi.org.  
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De Bibliotheek 
 

De officiële openstelling van de bibliotheek vond plaats op 
24 mei 2012 in de Anne Frankzaal –gelegen direct naast de 
bibliotheek– van de LJG Amsterdam. De voorzitter van de 
Bibliotheekcommissie, rabbijn Kineret Sittig, gaf de talrijke 
groep geïnteresseerden toe een schets van de geschiedenis, 
inhoud en doel van de boekenverzameling. Daarna volgde 
een boeiende discussie tussen filosoof Yoram Stein en 
rabbijn Tamarah Benima over het nieuwe boek van de 

Amerikaanse historicus David Biale: Not in the Heavens: The Tradition of Jewish Secular 
Thought. Biale wil aantonen dat secularisatie binnen het 
jodendom niet van de moderne tijd is, maar zich al eeuwen 
binnen het jodendom ontwikkelt. De discussianten verschilde 
geheel van mening over de opvatting van Biale’s 
provocerende boek en de discussie was precies zo prikkelend 
als de bedoeling was. Gedemonstreerd werd dat er ook in een 
hoofdzakelijk joodse-wetenschappelijk bibliotheek veel 
uitdagende literatuur te vinden is.    

De catalogus met alle informatie over de bibliotheek, 
openingstijden, uitleenmogelijkheden en Recente 
Aanwinsten is op www.levissonbibliotheek.nl te vinden.  
Op www.levisson.nl > Over ons > De Bibliotheek 
zijn ook Eerdere aanwinsten te bekijken. 
 
Wijzigingen in het bestuur 

In dit verslagjaar zijn er een aantal wisselingen in het bestuur geweest. 
Reeds in het jaarverslag 2010-2011 werd bij wijze van aankondiging 
vermeld dat de plaatsen van Fred Salomon en Wilma Stein ingenomen 
zouden worden door David Allick en Thijs ten Raa. Beide heren werden 
formeel geïnstalleerd op 1 november 2011. Tegelijkertijd wisselde Simone 
Haller van functie en werd secretaris; Thijs ten Raa nam haar positie als 
penningmeester over. David Allick staat nu voor de juridische 

  Thijs ten Raa  kennis van zaken in het bestuur.  

In het late voorjaar nam ook Marja Hené afscheid na acht jaar heel actief te 
zijn geweest in het bestuur. Zij was daarvan lid uit hoofde van haar positie 
in het Dagelijks Bestuur van het Verbond met de portefeuille ‘Religie’. Zij 
was degene die namens het bestuur de communicatie onderhield met het 
Verbond en met de besturen van de LJGs in het land. In combinatie met 
haar functie als voorzitter van de LJG Rotterdam heeft zij 

  David Allick    een mooi maar ook zwaar takenpakket met vaste hand en op 
heel plezierige wijze beheerd. Haar plaats in het DB van het Verbond werd 
ingenomen door Harry Polak uit Amsterdam die daarmee ook haar plaats in 
ons bestuur overnam. Deze benoeming werd definitief op 27 juni 2012; 
Harry kennende zal hij beslist op bekwame wijze deze taak vervullen.  
 
      Harry Polak 
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Wijzigingen in de leiding 

De belangrijkste en zwaarste taak van het bestuur gedurende het verslagjaar was het 
voorzien in een verantwoorde opvolging voor de decaan, rabbijn David Lilienthal. Deze 
had immers lang tevoren aangekondigd de dagelijkse leiding van het Instituut aan een 
opvolger te willen overdragen. Bij het zoeken naar een goede oplossing werden 
verschillende geledingen die ook direct betrokken zijn bij de leiding van het Instituut 
zoals de Academische Commissie en ook het College van Rabbijnen bij de 
beraadslagingen betrokken. Een aantal gesprekken met mogelijke personen volgden, met 
als slotsom dat geen van hen de mogelijkheid zag om zijn/haar huidige functie te 
combineren met die van decaan.  

Het bestuur heeft dan besloten een andere structuur te kiezen. Het werd een ‘Management 
Team’ (MT) bestaande uit vier personen, ieder met een eigen specialiteit, zodanig dat alle 
aspecten van het werk goed gerepresenteerd worden. De geplande structuur met daaronder 
beknopte taakomschrijvingen voor de leden van het MT zijn in hoofdlijnen te zien in het 
organigram op de volgende pagina. 

De vier leden staan in principe op hetzelfde niveau en met gelijk gezag, ieder op zijn 
gebied. Daarbij is echter de Decaan de primus inter pares, dat wilt zeggen dat hij de 
definitieve beslissing neemt als in een discussie geen consensus te vinden is.  

Na een periode van overdracht van de eerste decaan heeft het Management Team het roer 
van het Instituut overgenomen op 3 september 2012. De leden zijn:  

De Decaan, Menno ten Brink, is de eerste rabbijn van de Liberaal Joodse 
Gemeente Amsterdam. Rabbijn Ten Brink is lid geweest van de Academische 
Commissie sinds het begin van het Instituut en heeft een breed nationaal en 
internationaal netwerk van contacten, wat noodzakelijk is voor de inbedding 
van het Instituut in het (liberaal-)joodse wereldverband. 

Het Hoofd Academische Programma is Reinier Munk, hoogleraar Moderne 
Joodse filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is docent Joodse 
Filosofie aan ons Instituut sinds het begin en lid van de Academische 
Commissie sinds juli 2007. Samen met prof. Irene Zwiep, de voorzitter van 
onze Academische Commissie, vormt hij een team dat behoort tot de top van 
Nederlandse deskundigen op het gebied van Joodse Studies. 

Het Hoofd BeroepsVoorbereidende Vorming (BVV) is Marianne van Praag, 
rabbijn van zowel LJG Den Haag als LJG Gelderland en LJG Flevoland. 
Marianne behoort tot onze eerste groep rabbijnen en heeft een langjarige 
ervaring van pastorale werkzaamheden. Zij gaat samenwerken met hetzelfde 
team dat het BVV-programma al 10 jaar voor onze studenten verzorgt, 
Carolyn Levisson, Ella Oesterman en Joost Levy.         

De Directeur Algemene Zaken is Francine Püttmann. Zij zal de ‘spin in het 
web’ zijn, alle activiteiten coördineren en de eerste aanspreekpunt zijn in 
alles wat het MT betreft. Zij was al onze bibliothecaris, kent het Instituut, 
beschikt over een gedegen joodse kennis en heeft  jarenlange ervaring van 
werken en leidinggeven in joodse organisaties.  
Meer gegevens over het MT en de contactgegevens voor de leden van het 
MT vindt u op de website van het Instituut onder ‘Over ons’.  
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De Vrienden 

Uit het voorgaande moge blijken dat de overdracht naar de nieuwe leiding met een de 
nodig voortvarendheid en zorgvuldigheid en een minimum aan haperingen is voltooid. 
Met een belofte (meer is het op dit moment niet) van een aantal nieuwe rabbijnstudenten 
lijkt de toekomst van het Instituut verzekerd. Alleen blijven, zoals altijd, de financiën een 
zorg, zo niet een bedreiging.  
Dankzij enkele gulle Vrienden zijn wij op dit moment uit de directe zorgen. Voor de 
continuïteit van het werk blijven we echter afhankelijk van de bereidheid onze bestaande 
trouwe Vrienden ons te blijven steunen. Wij zijn hen veel dank verschuldigd evenals de 
Stichting Levi Lassen, Maror en een enkele kleinere stichtingen voor hun vertrouwen en 
daaruit voortvloeiende toezeggingen.  

In de Misjna, Pirké Avot 3:21 lezen we: " .  .  ."  – im ein 
kemach, ein Tora, im ein Tora, ein kemach – (iets vrij vertaald) “zonder middelen van 
bestaan is er geen Tora, zonder Tora verliezen de middelen van bestaan hun betekenis.” 
Zo zien wij dat degenen die in joods leren investeren met hun financiële middelen 
betekenis schenken aan onze hele gemeenschap en velen daarbuiten.     
Het bestuur zal met de nieuwe leiding moeten blijven zoeken naar een structurele 
oplossing voor de financiering, zodat het Instituut en de studenten uit de onzekerheid 
worden verlost. Een hele goede oplossing op de langere termijn zou zijn als mensen ons 
in hun erfenis middels een legaat zou willen delen. Maar voordat we zo een kapitaalfonds 
– een endowment – kunnen opbouwen om de toekomst veilig te stellen, blijven wij uw 
hulp nodig hebben om meer Vrienden, donateurs,  stichtingen en fondsen te vinden die 
ons financieel willen bijstaan om dit kenniscentrum van het Liberale Jodendom in 
Nederland te behouden en actief te laten blijven.  

 

Plannen voor het jaar 2012-2013 en verder 

In het vorige jaarverslag staat op blz. 12 (zie www.levisson.nl > Over ons > 
Jaarverslagen) een uiteenzetting van de achtergrond van de noodzaak meer rabbijnen op te 
leiden. De behoefte aan kwalitatief goed joods opgeleide mensen in de leiding van onze 
gemeenten, rabbijnen, voorzangers, leraren, neemt eerder toe dan af, naar mate men merkt 
welk invloed zij hebben door wat zij uitdragen en hoe zij dit doen. Dit is ook te merken 
aan het aantal mensen die zich geïnteresseerd tonen in de opleidingen; de invloed van wat 
wij in de eerste 10 jaren hebben bereikt begint echt zichtbaar en voelbaar te worden.  
De plannen voor het jaar 2012-2013 zijn bescheiden, de huidige twee rabbijnstudenten 
moeten hun studie voltooien, de aankomende studenten moeten aan hun voorbereidende 
opdrachten werken en de nieuwe leiding moet zich helemaal inwerken en dan samen met 
het bestuur een de academische commissie en de plannen voor de verdere toekomst 
bepalen en uitwerken. In Nieuwsbrieven en via de website zult u van de voortgang op de 
hoogte worden gehouden.  
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2. De Financiering 
 
Financieel Jaarverslag over het academische jaar augustus 2011-juli 2012 
 
De jaarstukken 2011-2012 zijn op 29 augustus 2012 vastgesteld door het bestuur en op  
2 september 2012 door accountant Kuhlman.  Hieronder volgt een samenvatting.  Indien 
men de volledige jaarstukken wenst te ontvangen, kunnen deze worden opgevraagd bij 
contact@levisson.nl. 
 
Balans per 31 juli 2012 
 
Activa      Passiva 
Vorderingen  €   22.450  Stichtingsvermogen € 145.132 
Liquide middelen € 260.201  Bestemmingsreserve €   65.988 
      Belastingen  €     1.271 

Schulden/overloop €   70.260 
Totalen  € 282.651     € 282.651 
 
De bestemmingsreserve bestaat uit een viertal fondsen: 
Studentenfonds    € 27.019 
Fonds seminars Israël    € 15.000 
Fonds wetenschappelijk onderzoek  €   9.000 
Opleidingenfonds    € 14.969 
 
Het studentenfonds is bedoeld om studenten die daaraan op grond hun persoonlijke 
financiële behoefte hebben, een toelage te kunnen geven voor kosten die rechtstreeks met 
de studie verband houden.  De eerste gelden van het studentenfonds zijn bijeengebracht 
als afscheidscadeau voor decaan Lilienthal toen hij met emeritaat ging als rabbijn van de 
LJG Amsterdam. 
 
Het fonds seminars Israël is in 2005 ingesteld om voor de studenten met enige regelmaat 
een seminar in Israël te kunnen organiseren. 
 
Voor wetenschappelijk onderzoek, vooral in het buitenland, is in 2005 € 10.000 
gereserveerd; in 2008 is een uitkering van € 1.000 gedaan. 
 
In 2007 heeft de Kiwi-Tielens Stichting een schenking gedaan, die in eerste instantie is 
aangewend voor de opleiding van voorzangers in de periode 2007-2009.  Het niet-
gebruikte deel ad € 11.895 is gedoteerd aan een bestemmingsreserve voor de 
lerarenopleiding.  In 2011 heeft de Kiwi-Tielens Stichting een schenking gedaan voor de 
dekking van de kosten van een lerarenopleiding studiereis naar Londen eind 2011.  Het 
niet gebruikte deel ad € 3.074 is toegevoegd aan deze reserve.  Bovendien heeft het 
bestuur de reserve opengesteld voor alle opleidingen. 
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Staat van baten en lasten over augustus 2011 t/m juli 2012 
 
Baten      Lasten 
Vrienden en andere giften €   46.705 Personeelskosten   €   34.905 
Subsidies   €   49.010 Docenten en cursussen  €   35.595 
Publicatie boek  €     4.780 Kosten bestuur/decaan/raden  €   10.461 
Collegegelden   €     7.975 Bibliotheek en lesmateriaal  €     3.641 
Bijdragen lerarenopleiding €     1.200 Externe communicatie  €     7.629 
Andere schenkingen  €     1.630 Publicatie boek   €     4.781 
Rentebaten   €     4.115 Accountant/loonadministratie €     6.369 
Overige baten   €        383 Diversen en onvoorzien  €     2.657 
Totalen   € 115.798      € 106.038 
Netto resultaat          €     9.760 
 
Het netto resultaat weerspiegelt dat het academisch jaar 2011-12 een uitloopjaar is van de 
tweede lichting rabbijnen in opleiding. In dit licht is het netto resultaat te laag.  Om een 
robuustere organisatie te hebben, heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.   
De boekhouding wordt niet meer uitbesteed aan een administratiekantoor, maar door de 
penningmeester gedaan.  De administratieve ondersteuning, vooral van de decaan, is ook 
beëindigd.  Wel bleek hierbij een toezegging gedaan te zijn in 2010, die is geboekt als 
kosten bestuur (de helft van deze post). 
 
De subsidies zijn een derde lager dan het jaar ervoor.  Wij prijzen ons gelukkig ook in 
2011-2012 ondersteund te zijn door Maror, de Stichting Levi Lassen, enkele particuliere 
fondsen, het Verbond en enkele Liberaal Joodse gemeenten.  Het fundament van het 
Levisson Instituut zijn de Vrienden.  Zij hebben het mogelijk gemaakt gezond te blijven.  
Wij zijn allen zeer erkentelijk voor hun steun. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar vijf Maror aanvragen ingediend, waar er vier van 
goedgekeurd zijn, maar de bedragen nemen wel af.  De Stichting Levi Lassen heeft het 
afgelopen jaar zijn tweede van drie tranches subsidie gegeven.  Het moge duidelijk zijn 
dat wij naar meer Vrienden, stichtingen en fondsen zoeken die ons werk met een vast 
jaarlijks bedrag, groot of klein, willen steunen. 
 
Thijs ten Raa 
penningmeester 

 


