Verslag over het jaar 2012 van de Stichting Voortbestaan Synagoge
Zwolle.

Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle heeft als doel:het beheren en
onderhouden van de synagoge in Zwolle alsmede om de daarvoor
noodzakelijke geldmiddelen te verkrijgen.
De synagoge is eigendom van de Stichting Behoud Joodse
Monumenten Zwolle, welke stichting in haar statuten het beheer heeft
opgedragen aan Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle.
Het bestuur van de stichting is in het jaar 2012 drie keer in vergadering
bijeen geweest. Daarnaast zijn door individuele bestuursleden vele
werkzaamheden verricht vooral in verband met het beheer en het
onderhoud van het gebouw en van de Joodse begraafplaats in Zwolle.
Belangrijke punten in de bestuursvergadering waren de bespreking van:
- mogelijkheden tot energiebesparing van de synagoge en
- verbetering van faciliteiten voor educatief gebruik daarin,zoals voor de
inrichting van tentoonstellingen en voor het geven van presentaties aan
bezoekers
T.a.v het eerste punt zijn enkele maatregelen voor het gebruik van de
verwarming genomen. Deze zijn doorgegeven aan de vaste gebruikers
van de synagoge: de Nederlandsch Israëlitische Gemeente Zwolle
(diensten elke zaterdag om de week) en Stichting Judaïca Zwolle.
De laatste gebruiker organiseert jaarlijks ca 40 cursusavonden in het
gebouw,waaraan gemiddeld 15 personen deelnemen.
Verder is besloten tot vervanging van lampen in het gebouw door minder
energie gebruikende exemplaren. Een gedeelte hiervan is in het
afgelopen jaar aangebracht.
Al een paar jaren was het bestuur bezig met het opstellen van een
Handboek voor het beheer van de synagoge. Dit boekwerk werd in het
afgelopen jaar aangevuld, zodat duidelijk is wie wat moet doen bij het
gebruik van het gebouw en in geval van calamiteiten.
In het jaar 2012 is er relatief weinig onderhoud aan het gebouw
noodzakelijk gebleken.
Het bestuur hoopt door enkele bouwkundige maatregelen te kunnen
besparen op energiekosten. Voor het aanbrengen daarvan zijn echter
thans geen financiële middelen.

Afgelopen jaar is bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een aanvraag
voor een BRIM-subsidie ingediend. Deze aanvraag is wegens meer
vraag dan aanbod van beschikbare gelden afgewezen.
Dit jaar zal een nieuwe aanvraag worden ingediend.
De stichting ontvangt een vrijwillige bijdrage c.q. huur van de hierboven
genoemde vaste gebruikers, daarnaast wordt de synagoge soms aan
anderen verhuurd voor een concert of een andere bijeenkomst.
Voorts worden wekelijks rondleidingen verzorgd in de synagoge, waarbij
informatie wordt gegeven over de Joodse geschiedenis en het gebruik
van het gebouw.
In het afgelopen jaar hebben ongeveer 3000 personen deel genomen
aan activiteiten in het gebouw (waaronder ± 1600 deelnemers aan
rondleidingen).
De grootste bron voor inkomsten van de stichting is: de bijdragen van
donateurs. Jaarlijks worden daarvoor ± 400 personen of organisaties
aangeschreven met een folder over haar activiteiten.
Van ongeveer 250 van hen werd een financiële bijdrage in het afgelopen
jaar ontvangen.
Aan de deelnemers van de rondleidingen wordt genoemde folder ook
uitgereikt.
In het jaar 2012 was het financieel resultaat van de stichting € 7.641,00 .
In het afgelopen jaar trad de heer J.N.van Rijswijk af als
penningmeester, in zijn plaats werd de heer H.R.Behrens als nieuw
bestuurslid benoemd.
Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2012 uit:
J.Hagedoorn, voorzitter;
D.Klein,secretaris;
H.R.Behrens,penningmeester;
S.P.van ’t Riet;
W.Cornelissen;
A.Stibbe-Meijer;
B.D.Stibbe;
W.Woering;
E.G.M.T.Ketelaar.

