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Rabbijn Robert A. Levisson (1913-2001) was één van de grote  

voormannen binnen het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. 

Hij was de zoon van de oprichter van de Liberaal Joodse beweging in  

Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog richtte hij de LJG Den Haag  

weer op en werd hij één van de grote liberale leiders in het land.  

Hij was een wijs mens, een begenadigd spreker en schrijver en een  

voorvechter van Israël. 

 

Jehie zichro baroech - יהי זכרו ברוך - Zijn nagedachtenis zij gezegend 

  



 
 

3 

 

 
Inhoud 
 
Inleiding   4 

Het jaar 2020 5    

Rabbijnopleiding 5 

Cursussen 5 

Sjaliach tsiboercursus 

Geestelijk verzorger 

Rimon-Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum 6 

Overige activiteiten 6 

David Lilienthal-lezing 

Gabbai Gids 

Bibliotheek 

Communicatie 7 

Website 

Nieuwsbrief 

Sidra van de Week 

Organisatie 8 

Bestuur 

Management Team 

Academische Commissie  

Commissie BeroepsVorming 

Vertrouwenspersoon 

Financiën 9  

Donateurs 

Nalatenschap 

Toekomstbeleid 10 

Plannen voor 2021  

Beleidsplan komende jaren 

Samenstelling bestuur, leiding en commissies 10  

Financieel  jaarverslag 2020 12  

Balans per 31 december 2020  

Staat van baten en lasten over 2020 
  



 
 

4 

 

I n l e i d i n g  
 

Het afgelopen jaar was natuurlijk een bijzonder jaar in verband met de corona pandemie. Vrij 

plotseling moesten onze lessen en andere activiteiten omgezet worden van live naar livestream. 

We hadden al wat ervaring hiermee omdat we al lessen aanboden via Zoom, omdat onze student 

Annette Boeckler in Zwitserland en Duitsland woonachtig is en we op deze wijze de afstand goed 

konden overbruggen. Toch bleek het ook voor de lessen die onze nieuwe rabbijnstudent Asjer 

Waterman volgde van groot belang dat ze door konden gaan door middel van deze moderne 

techniek. Een techniek, en manier van communiceren, die niet meer weg te denken is, ook niet 

nadat de corona crisis voorbij zal zijn. Het verbindt ons met elkaar, waar we ook wonen. Ook heb 

ik met de verschillende Colleges in de wereld besprekingen gehad om elkaar te leren kennen en te 

zien of we vaker kennis en lessen zouden kunnen gaan uitwisselen, en samen kunnen optreden. 

Dat maakt ons sterker, en de kennis die een College of Seminar in huis heeft kan zo gemakkelijk 

gedeeld worden met de anderen. We zijn in het verband van de World Union for Progressive 

Judaism aan het kijken of we meer samen zouden kunnen optrekken ten behoeve van onze 

studenten en het toekomstig rabbinaat in de wereld. 

 

In het jaarverslag leest u wat het Levisson Instituut verder heeft gedaan dit afgelopen jaar. We zijn 

natuurlijk naast rabbijnopleiding die onze kerntaak is en blijft, begonnen met de aangekondigde 

sjaliach tsiboercursus, die onder leiding van de chazzaniem Josée Wolff en Avery Tracht met 15 

cursisten is gestart. Alles online en hopelijk vanaf medio 2021 weer samen op locatie. Sjlichee 

tsiboer uit het hele land worden getraind om diensten te kunnen leiden. We zijn afgelopen jaar ook 

gestart met het aanbieden van een specifieke leermodule, geestelijk/pastorale zorg, voor Leonie 

Cramwinckel, die namens het Verbond aangesteld werd als geestelijk verzorger bij Justitie. In 

maart 2020 verscheen de eerste officiële publicatie van het Levisson Instituut: de Gabbai Gids, 

voor al diegenen die in de verschillende kehillot de diensten begeleiden. Het is een praktische 

handleiding met veel  ‘misjeberachs’ en verdere instructies en achtergrond informatie. Ik ben 

Francine Püttmann heel erkentelijk dat zij dit project tot zo’n mooi resultaat heeft gemaakt. 

We hebben een inspirerende presentatie gehad van dr. Yoram Stein over de filosoof Spinoza en 

zijn betekenis voor deze onzeker tijden. 

 

Ik ben dankbaar voor de enorme inzet van zovele vrijwilligers die ons kleine maar mooie instituut 

besturen, en met hun kennis verrijken in commissies. Ook voor het iedere week weer vertalen van 

een parasja voor onze website, het bijhouden van de bibliotheek en, zeker dit jaar, het up to date 

houden en maken van onze muziekbibliotheek, ben ik erg dankbaar. Het laat zien dat we een klein 

maar bruisend en modern instituut zijn, waar we de professionele joodse opleidingen blijven 

organiseren en moderniseren, voor het joodse leiderschap van nu en de toekomst. 

 
 

Rabbijn mr. Menno ten Brink 

decaan Levisson Instituut 
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Het jaar 2020 

 
Het was een ongewoon jaar. Vanwege de coronapandemie moest het werk, alle vergaderingen en 

lessen meestal vanuit huis via Zoom worden gehouden. Fysieke bijeenkomsten waren vanaf half 

maart niet meer mogelijk. Bij het schrijven van dit jaarverslag is er nog geen zicht op wanneer de 

pandemie voorbij zal zijn en het Levisson Instituut weer ‘normaal’ zal kunnen functioneren. 

 

 

Rabbijnopleiding 
 

Sinds begin 2020 studeert een nieuwe rabbijnstudent aan het Instituut: Asjer Waterman. 

Annette Boeckler studeert al langer aan het Instituut. 

Sommige vakken krijgen zij gezamenlijk, andere alleen, omdat hun studieprogramma niet 

synchroon loopt. Door corona worden alle lessen digitaal gegeven. 

 

 

Cursussen 
 

Sjaliach tsiboercursus 
Het Instituut heeft in de periode 2007-2009 een sjaliach tsiboercursus georganiseerd. Van de 

toenmalige deelnemers is nog een klein aantal actief als voorzanger in een gemeente. Vanwege 

behoefte aan nieuw opgeleide sjlichee tsiboer is het Instituut eind 2020 gestart met een nieuwe 

cursus. Deze omvat acht weekenden in de periode 2020-2022. 

De vaste docenten zijn Josee Wolff en Avery Tracht, beiden oud-chazaniem van de Liberaal 

Joodse Gemeenten in Nederland en wonend in New York. 

 

In het voorjaar heeft het Instituut reclame voor de cursus gemaakt via een flyer en de 

nieuwsbrieven van de Progressief Joodse gemeenten. Hierop hebben zich 24 belangstellenden 

gemeld. In juni van het verslagjaar hebben digitale intakegesprekken plaatsgevonden, waarbij de 

kandidaten ook hebben moeten voorzingen. De cursus is gestart met 15 kandidaten, waaronder 

één rabbijnstudent.  

 

Het eerste weekend stond gepland in oktober, maar door corona was het niet mogelijk fysiek 

bijeen te komen. Om toch met de cursus te beginnen is besloten om op zaterdagavond 24 oktober 

met een digitale kennismaking te starten, waarbij ook een les werd gegeven. In afwachting van de 

verdere ontwikkeling van de coronapandemie zal per weekend bekeken worden of het digitaal, 

deels digitaal/fysiek of geheel fysiek zal worden gehouden. Het eerste volledige weekend vond in 

januari 2021 geheel digitaal plaats. 

 

Geestelijk verzorger 
Namens het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom is Leonie Cramwinckel (LJG Den 

Haag) sinds 1 mei 2020 geestelijk verzorger bij het Ministerie van Justitie, in de penitentiaire 

instellingen. Zij wordt naar behoefte door het Levisson Instituut bijgeschoold. 
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Rimon - Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum     
 

In het jaar 2020 heeft de organisatie van Rimon een 

onverwachte wending gekregen. Omdat niet meer 

samengewerkt kon worden met alle afdelingen van 

Talmoed Tora en de beide coördinatoren, Anne-Maria 

van Hilst en Shelly Bodenheimer, daardoor hun taken 

niet meer naar behoren konden uitvoeren, hebben zij 

hun ontslag bij het Levisson Instituut ingediend. Het 

rechtvaardigen van hun positie gaf onvoldoende ruimte om inhoudelijk bezig te zijn. 

Het voortbestaan van Rimon was hierdoor zo moeilijk geworden, dat het bestuur van Levisson 

besloten heeft de opdracht van het coördineren van het Talmoed Tora onderwijs in Nederland aan 

het Verbond terug te geven. 

Vanaf dat moment hebben de besturen van het Levisson Instituut en het Verbond intensief overleg 

gevoerd om na te gaan wat de rol van Rimon anno 2020 nog zou zijn. 

In de zomer van 2020 heeft het Verbond een enquête over Rimon onder de besturen van de 

gemeenten gehouden. Hieruit kwam voort dat men een centrale coördinatie, een website met het 

onderwijsmateriaal, uitwisselen van onderwijsmateriaal en een centrale plek voor het opleiden van 

nieuwe leerkrachten van belang vindt. 

 

Het Verbond heeft in november, voor het eerst sinds augustus 2019, de Verbonds Onderwijs 

Commissie (VOC, voorheen VCO), bijeengeroepen. Vanuit dit overleg kregen de hoofden 

Talmoed Tora de opdracht een gedetailleerd plan te ontwikkelen hoe men onderling zal gaan 

samenwerken, welke behoeften er zijn en ook hoe kinderen in gemeenten, waar geen Talmoed 

Tora is, betrokken kunnen worden bij het onderwijs.  

In december 2020 kwam de VOC weer bijeen, waarin het conceptplan van de hoofden Talmoed 

Tora werd besproken. De hoofden kregen de opdracht het plan verder uit te werken. 

 

 

Overige activiteiten 
 

David Lilienthal-lezing 
De jaarlijkse David Lilienthal-lezing en tevens de opening van het nieuwe academische jaar, werd 

op zondagavond 1 november gehouden. Doordat deze bijeenkomst digitaal was, hadden zich meer 

mensen (147) zich aangemeld. Uiteindelijk waren er 87 deelnemers aanwezig. 

Een introductiefilmpje over het Instituut werd aan het begin van de bijeenkomst getoond. Dit 

filmpje staat thans op de homepage van de Levisson website. 

 

Gastspreker was filosoof Yoram Stein. Hij sprak over Omgaan met onzekere tijden en wat we 

daarover van Spinoza kunnen leren. Aan de hand van een PowerPointpresentatie legde hij zijn 

verhaal uit. 

Zijn lezing en PowerPointpresentatie zijn terug te vinden op de Levisson website: 

https://www.levisson.nl/fotos-videos/david-lilienthallezing/ 

 

 

https://www.levisson.nl/fotos-videos/david-lilienthallezing/
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Gabbai gids 
De Gabbai Gids (Madriech Hagabbai) is de eerste publicatie van het 

Levisson Instituut en verscheen in maart 2020. Het is de eerste 

gabbai gids, die in Nederland is gepubliceerd en gericht op de 

Progressief Joodse gemeenten. Het is een handgids voor de gabbai, 

maar ook voor iedereen die geïnteresseerd in het onderwerp is. Het 

beschrijft de gang van zaken tijdens de sjoeldiensten, met name de 

Toradienst en de taken van de gabbai. Het eerste deel beschrijft de 

achtergronden, voorschriften en gebruiken, in het tweede deel staan 

de Hebreeuwse teksten die uitgesproken worden bij het oproepen, 

speciale berachot en misjeberachs. Veel van deze teksten staan in de 

sidoer en machzor, maar deze Nederlandse gabbai gids heeft veel 

teksten uitgebreid met variaties en nieuwe toegevoegd, en 

aanpassingen gedaan aan de moderne samenleving. 

De Gabbai Gids is samengesteld door de directeur van het Levisson Instituut, met advies van 

rabbijn Menno ten Brink en andere Nederlandse rabbijnen en gabbaiem. De gids is te koop via 

Stichtig Sja’ar, de uitgever van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom: 

www.sjaar.nl. 

 
Bibliotheek 
Ook in het verslagjaar kreeg de bibliotheek regelmatig boeken aangeboden uit nalatenschappen en 

van mensen die hun huis aan het opruimen waren. Met zeer grote terughoudendheid worden 

boeken geaccepteerd, omdat de boeken binnen de bestaande collectie moeten passen en een goede 

aanvulling dienen te zijn. De bibliotheek is een gezamenlijke bibliotheek van het Levisson 

Instituut en de LJG Amsterdam en bevindt zich in het gebouw van LJG Amsterdam. De 

bibliotheek wordt beheerd door de directeur van het Levisson Instituut. De catalogus is te 

raadplegen op www.levissonbibliotheek.nl of www.ljgbibliotheek.nl 

 

 

Communicatie 
 

Website 
De website is een belangrijk middel in de communicatie 

naar de buitenwereld. Deze wordt veel bekeken, met 

name in de muziekbibliotheek. Wekelijks wordt de 

website bijgehouden, oa. door de plaatsing van de Sidra van de week. www.levisson.nl 

 

Nieuwsbrief 
In 2020 is één nieuwsbrief verschenen als aankondiging 

van de David Lilienthallezing op 1 november. De 

nieuwsbrief wordt per mail rondgestuurd. Aanmelden 

       via contact@levisson.nl 

 

  

http://www.sjaar.nl/
http://www.levissonbibliotheek.nl/
http://www.ljgbibliotheek.nl/
http://www.levisson.nl/
mailto:contact@levisson.nl
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Sidra van de Week 
Wekelijks wordt een commentaar op de sidra van de week (parasjat hasjavoea) in het Nederlands 

per e-mail verstuurd aan belangstellenden. Jarenlang lag de coördinatie hiervan in handen van 

rabbijn Tamarah Benima. In het verslagjaar is haar taak overgenomen door Channa Kistemaker, 

die Tamarah al enige tijd hierin assisteerde. Zij zoekt de commentaren uit en laat een aantal vaste 

mensen de sidra uit het Engels naar het Nederlands vertalen. De eindredactie van de wekelijkse 

sidra is overgenomen door Michel Waterman. De sidra wordt wekelijks per e-mail naar de 

geïnteresseerden verstuurd. Via de website van het Levisson Instituut kan men zich gratis 

abonneren. 

Elke week is de nieuwe sidra op de homepage van de website te lezen. Alle oudere commentaren 

zijn terug te zien: www.levisson.nl/toralezingen/sidra-van-de-week/ 

 

 

Organisatie 
 

Bestuur 
Het bestuur is in het verslagjaar acht keer bij elkaar gekomen. 

De tweede termijn van twee bestuursleden is in het najaar van 2020 beëindigd. Voor de vacatures 

is eind 2020 een advertentie geplaatst op de Levisson website, in alle nieuwsbrieven van de 

Liberaal Joodse Gemeenten, in Joods Nu en in het NIW. Eén kandidaat wordt in 2021 voorgesteld 

aan de leden van het bestuur. Voor een tweede bestuurslid is in januari 2021 opnieuw een 

advertentie geplaatst.  

De twee aftredende bestuursleden blijven als adviseur aan, totdat zij door nieuwe bestuursleden 

zijn vervangen. Bestuursleden kunnen twee termijnen van 3 jaar in het bestuur zitting nemen. 

 

Management Team 
Naast de dagelijkse gang van zaken hield het Management Team zich in de verslagperiode o.a. 

bezig met de rabbijnopleiding, de nieuwe sjaliach tsiboercursus, de herziening van de studiegids, 

de nieuwe geestelijk verzorger bij Justitie (penitentiaire instellingen) en de gang van zaken bij 

Rimon. 

Het Management Team vergadert maandelijks. Het MT is vertegenwoordigd bij de vergaderingen 

van het bestuur, Academische Commissie en Commissie BeroepsVorming. Tevens houdt het 

contact met het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en de besturen van de 

aangesloten gemeenten. 

De directeur houdt gewoonlijk drie dagen per week kantoor in de Levissonkamer in de LJG 

Amsterdam en is per e-mail bereikbaar via contact@levisson.nl 

  

Academische Commissie 
De Academische Commissie kwam begin 2020 een keer bijeen. De voorzitter van de 

Academische Commissie werd regelmatig over diverse onderwerpen geraadpleegd. De 

Academische Commissie hield zich bezig met de rabbijnopleiding, het examenreglement en de 

herziening van de studiegids. 

 

  

http://www.levisson.nl/toralezingen/sidra-van-de-week/
mailto:contact@levisson.nl
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Commissie BeroepsVorming 
De Commissie BeroepsVorming (CBV) vergaderde vijf keer en hield zich vooral bezig met de 

rabbijnopleiding en de herziening van het curriculum van het pastorale deel van de opleiding. 

Per november 2020 is Carolyn Levisson als voorzitter van de Commissie teruggetreden. Zij was 

vanaf het begin van het Instituut bij de ontwikkeling van dit deel van de rabbijnopleiding 

betrokken. Zij blijft lid van de Academische Commissie.  

De beide zittende leden van de CBV zullen voorlopig het voorzitterschap afwisselend op zich 

nemen. Ook de vacature in de Toelatingscommissie zal afwisselend worden opgevuld. Er wordt 

gezocht naar een nieuw commissielid. 

 

Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon van het Levisson Instituut, Marion Alhadeff, heeft in het verslagjaar geen 

meldingen gehad. 

Zij is onafhankelijk en legt geen verantwoording af. Het benoemen van een vertrouwenspersoon is 

een van de maatregelen ter bevordering van de integriteit van de organisatie. 

 

Iedereen die bij het Levisson Instituut is betrokken of daarvan in dienst is kan een beroep doen op 

de vertrouwenspersoon. Meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon is te lezen op de 

website: www.levisson.nl/over-ons/vertrouwenspersoon/ 

 

 

Financiën 
 

Donateurs 
Het Levisson Instituut dankt de trouwe en nieuwe donateurs die in 2020 een gift hebben 

overgemaakt aan het Instituut. Het aantal donateurs dat zich voor een aantal jaren periodiek heeft 

vastgelegd, groeit gestaag. Wij zijn hun veel dank verschuldigd. 

 

Dank is ook verschuldigd aan het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Stichting 

Collectieve Maror-gelden en Kiwi Stichting. 

 

Echter, wij blijven uw hulp nodig hebben. Wij hopen meer donateurs, stichtingen en fondsen te 

vinden die ons financieel willen bijstaan om dit opleidingscentrum van het Progressief Jodendom 

in Nederland te behouden en actief te laten blijven. Uw bijdrage is aftrekbaar als gift aan de ANBI 

Stichting Robert A. Levisson. 

 

Nalatenschap 
In 2020 heeft het Instituut een nalatenschap ontvangen. Het is ondergebracht in het Marjolein 

Levy Fonds met als doelstelling het financieel ondersteunen van rabbijnstudenten en cursisten. 

 

  

http://www.levisson.nl/over-ons/vertrouwenspersoon/
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Toekomstbeleid 
 

Plannen voor 2021 
De plannen voor het jaar 2021 zijn een voortzetting van het huidige beleid: 

 De rabbijnopleiding blijft prioriteit houden. Het curriculum wordt herzien. 

 In 2021 wordt de voorzangers (sjaliach tsiboer) cursus voortgezet. 

 In het najaar zal de David Lilienthal-lezing worden georganiseerd, tegelijkertijd met de 

opening van het academisch jaar. 

 Een terugkom-avond voor de ba’alee tefilla wordt in januari georganiseerd. 

 Het Verbond zal samen met het Levisson Instituut bekijken of Rimon nog een taak zou kunnen 

hebben ter ondersteuning van het Talmoed Tora-onderwijs in Nederland.  

 

Beleid komende jaren 
Het Levisson Instituut heeft in 2019 subsidie ontvangen uit de Amsterdamse Erfpachtgelden. 

Deze zijn bedoeld voor drie projecten die de komende vijf jaar worden gerealiseerd: voor de 

rabbijnopleiding, voor een voorzangers (sjaliach tsiboer) cursus en voor een ba’al tefilla cursus. 

 

 

Samenstelling bestuur, leiding en commissies 
 

Bestuur 
Ella Wijnschenk-Oesterman, voorzitter 

Prof. dr. Juliette Walma van der Molen, vice-voorzitter (vanaf 1 september adviseur) 

Drs. Leopold I. Hertzberger, penningmeester 

Mr. David Allick, secretaris (vanaf 1 september adviseur) 

Drs. Liane van Dantzig, lid namens het Verbond 

 

Management Team 
Rabbijn mr. Menno ten Brink, decaan 

Rabbijn Marianne van Praag, hoofd Programma Beroepsvorming 

Drs. Francine Püttmann, directeur Algemene Zaken 

 

Academische Commissie 
Prof. dr. Irene Zwiep, voorzitter  

Dr. Ortal-Paz Saar, lid 

Rabbijn Tamarah Benima, lid  

Drs. Carolyn Levisson, lid  

Mr. Ernst Numann, lid  

Rabbijn Awraham Soetendorp, lid  

Rabbijn mr. Menno ten Brink, decaan 

Rabbijn David Lilienthal, ere-decaan 

Ella Wijnschenk-Oesterman, voorzitter bestuur 
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Subcommissie Toelating 
Prof. dr. Irene Zwiep, voorzitter Academische Commissie  

Drs. Carolyn Levisson, voorzitter Commissie BeroepsVorming (tot 2 november 2020) 

Rabbijn mr. Menno ten Brink, decaan  

 

Commissie Beroepsvorming (CBV)   
Drs. Carolyn Levisson, voorzitter (tot 2 november 2020) 

Rabbijn Marianne van Praag, hoofd Programma Beroepsvorming 

Jorien Tamse, lid/voorzitter a.i.  

Judith Goudsmit, lid/voorzitter a.i. 

Ella Wijnschenk-Oesterman, toehoorder  

Drs. Francine Püttmann, toehoorder 

 

Rimon – Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum 
Anne-Maria van Hilst, coördinator (tot 1 februari 2020) 

Shelly Bodenheimer, coördinator (tot 1 februari 2020) 

 

Vertrouwenspersoon 
Marion Alhadeff 

 

Webmaster 
Francine Püttmann 

 

Bibliothecaris 
Francine Püttmann 
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Financieel jaarverslag 2020 
 

Op 10 juli 2019 overleed Marjolein Levy-Bijlsma z.l. Zij was lid van LJG Rotterdam en heeft in 

haar testament haar volledige vermogen nagelaten aan de Stichting Robert A. Levisson. Na aftrek 

van de kosten, o.a. voor de begrafenis en de matseiwe, resteert een bedrag van ongeveer  

€ 217.000. Haar erfenis kwam in de loop van het jaar 2020 ter beschikking van Levisson. Het 

onverwachte overlijden van Marjolein stemt ons droef. Zij was een sprankelende vrouw die veel 

voor haar omgeving betekende. Wij zijn dankbaar dat zij met haar vermogen de financiële 

toekomst van Levisson voor vele jaren zeker heeft gesteld. Haar nagedachtenis zij ons tot zegen. 
 

De jaarstukken 2020 zijn op 12 april 2021 vastgesteld door het bestuur en aansluitend door 

accountant Kuhlman. Hieronder volgt een samenvatting. De volledige jaarstukken kunnen worden 

opgevraagd via contact@levisson.nl 

 

Balans per 31 december 2020 
 

Activa      Passiva 

Effecten  €   10.130  Stichtingsvermogen € 274.029 

Vorderingen  €        650  Bestemmingsreserve      €   75.687   

Liquide middelen € 509.672  Vooruit ontvangen     

       subsidies en bijdragen € 164.933 

      Belastingen  €        470  

      Schulden/overloop €     5.333 

Totalen   € 520.452     €  520.452 
 

De bestemmingsreserve bestaat uit een vijftal fondsen: 

Studentenfonds     € 24.902 

Fonds seminars Israël    € 15.000 

Fonds wetenschappelijk onderzoek  €   8.841 

Opleidingenfonds    € 14.969 

Rimon      € 11.975 
 

Het Studentenfonds, een afscheidscadeau voor decaan David Lilienthal, is bedoeld om studenten, 

vanwege hun persoonlijke financiële situatie, een toelage te kunnen geven voor kosten die recht- 

streeks met de studie verband houden. In 2020 is aan één student een uitkering gedaan van € 1079. 

Het Fonds seminars Israël is in 2005 ingesteld om studenten met regelmaat aan een seminar in 

Israël te laten deelnemen. Hiervan is in 2020 geen gebruik gemaakt. 

Voor wetenschappelijk onderzoek is in 2005 € 10.000 gereserveerd. In 2016 is voor het laatst een 

uitkering gedaan. 

Het Opleidingenfonds bestaat uit niet-gebruikte delen van verschillende subsidies voor 

opleidingen die de Kiwi-Tielens Stichting in de loop der jaren Levisson heeft gegeven. Het 

bestuur heeft de reserve opengesteld voor alle opleidingen. Hiervan is in 2020 geen gebruik 

gemaakt.  
 

Sinds 2013 staat het Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum Rimon onder de hoede van  

Stichting Robert A. Levisson. De jaarlijkse bijdragen van alle gemeenten die bij het Verbond zijn 

aangesloten, zijn aan de bestemmingsreserve Rimon toegevoegd. In 2020 is er geen bijdrage aan 

de gemeenten gevraagd, gezien de situatie rondom Rimon (zie hierboven). Wel zijn er in 2020 

nog kosten geweest. 

De Gemeente Amsterdam keerde ook in 2020 Erfpachtgelden uit aan onze Stichting. Begin 2020 

ontving Levisson € 70.687 ten behoeve van de sjaliach tsiboercursus.  

mailto:contact@levisson.nl
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Staat van baten en lasten over 2020 
 

Baten      Lasten 

Donateurs   €  19.145 Personeelskosten   €  28.158 

Subsidies   €  28.006 Docenten      €  18.995 

Collegegelden   €    1.500  Kosten bestuur/MT/cies    €    1.015 

Sjaliach tsiboercursus  €  12.529 Rimon      €   1.360 

Rimon    €           0 Bibliotheek     €          0 

Koersresultaat effecten  €        103 Externe communicatie     €   1.665 

Rentebaten   €           0 Accountant/loonadministratie     €    3.632 

        Diversen en onvoorzien      €       770 

      Netto resultaat       €    5.688 

Totalen    €  61.283       €   61.283 
 

Wij zijn al onze donateurs en ondersteuners dankbaar. Ik kan hen niet allemaal noemen, maar 

graag vermeld ik het Verbond (NVPJ) en de Gemeente Amsterdam die onze Stichting ruimhartig 

hebben ondersteund. Wij verwelkomen graag nieuwe donateurs die het Levisson Instituut gezond 

houden. Uw bijdrage is aftrekbaar als gift aan de ANBI Stichting Robert A. Levisson. 

 
 

Leopold I. Hertzberger 

penningmeester 

 


