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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Robert A. Levisson

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 7 8 0 4 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 5 4 0 0 1 3 3

E-mailadres

contact@levisson.nl

Website (*)

www.levisson.nl

RSIN (**)

8 1 1 0 0 1 9 9 4
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ella Wijnschenk-Oesterman

Secretaris

Anita van Leeuwen

Penningmeester

Leopold Hertzberger

Algemeen bestuurslid

Helma Blankman

Algemeen bestuurslid

Liane van Dantzig

Overige informatie
bestuur (*)

Helma Blankman is vice-voorzitter.

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het bundelen en verzorgen van opleidingen en/of studiemogelijheden: die tot het
verkrijgen van de bevoegdheden van een rabbijn en die van een voorzanger kunnen
leiden; en die tevens openstaan voor degenen die op dit niveau kennis wensen op te
doen, en voorts alles wat met een en ander, direct of indirect, verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en in
stand houden van een opleidingsinstituut; het samenstellen van een studieprogramma
op een niveau dat voor een opleidint tot rabbijn en voorzanger geëigend is; het
samenwerken met bestaande opleidingsinstituten en studiecentra in binnen- en
buitenland; het verzorgen van eigen cursussen en stagemogelijheden; het aanstellen
van een studiecoördinator en van docenten; en voorts alles te doen wat voor het
bereiken van het doel van de stichting direct of indirect, van belang kan zijn.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting leidt studenten op tot liberaal rabbijn en tot voorzanger. Daarnaast
organiseert het cursussen voor diverse andere functies binnen de synagoge. Deze
werkzaamheden w3orden het gehele jaar uitgevoerd door lessen aan de
rabbijnstudenten en studieweekenden voor de voorzangers. Ook andere cursussen
worden in weekenden gehouden.
De rabbijnstudenten verkrijgen na 5 jaar hun bevoegdheid tot rabbijn, de cursus voor
voorzangers duurt ca. 1,5 jaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies, donaties, legaten.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het vermogen wordt besteed aan uitgaven voor het personeel (1 persoon), docenten
en ondersteuning van rabbijnstudenten.
Het vermogen wordt aangehouden op een rekening courant en in beleggingen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.levisson.nl/wp-content/uploads/2022/10/JAARVERS
LAG-2021.pdf

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het enige personeelslid (directeur) ontvangt salaris.
Het bestuur en overige functionarissen van het Management Team ontvange geen
salaris. Wel kan men kiezen voor een vrijwilligersvergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.levisson.nl/wp-content/uploads/2022/10/JAARVE
RSLAG-2021.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Eigen vermogen

€

Materiële vaste activa

€

€

Voorzieningen

€

€

Financiële vaste activa

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

149.181

Totaal

€

475.965

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

6.308

€

650

Effecten

€

86.088

€

10.130

Liquide middelen

€

383.569

€

509.672

+
0

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

349.716

€

170.736

€

520.452

€

+
€

475.965

€

475.965

+
€

520.452

€

520.452

+
Totaal

€

326.784

+

+

https://www.levisson.nl/wp-content/uploads/2022/10/JAARVERSLAG-2021.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

25.825

€

28.006

College-, cursus-, les- en examengelden

€

3.705

€

14.029

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

16.198

Som van de overige baten

€

31.393

15.195

+

19.145

€

103

€

19.248

+

+

€

60.923

€

61.283

Personeelskosten

€

62.880

€

48.513

Afschrijvingen

€

€

Huisvestingslasten

€

€

Overige lasten

€

8.056

Totaal lasten

€

70.936

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

+

€

7.082

€

55.595

€
-10.013

-10.013

€

€

5.688

5.688

€
-10.013

€

5.688

+

06 van 06

3

Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.levisson.nl/wp-content/uploads/2022/10/JAARVERS
LAG-2021.pdf

Open

