Beleidsplan 2013-2018 van de Stichtingen “Behoud Joodse Monumenten Zwolle” en
“Voortbestaan Synagoge Zwolle”

1.

Statutaire doelstellingen.

De Stichting Behoud Joodse Monumenten Zwolle( hierna: Stichting Behoud) is opgericht op 1 mei
1991. Sedertdien zijn de statuten niet gewijzigd. Haar doelstelling luidt:
“ a. het in eigendom verwerven, het instandhouden en zonodig restaureren van die Joodse
gebouwen in Zwolle, welke vallen onder de Monumentenwet, in het bijzonder de Synagoge,
staande aan de Samuel Hirschstraat 8 te Zwolle, alsmede het in eigendom verwerven en het
instandhouden van de bij die gebouwen behorende roerende zaken.
b. het in een zodanige staat houden van het interieur en het exterieur van de hiervoor sub a.
bedoelde Synagoge, dat daarin in ieder geval diensten van de Nederlands Israëlitische
Gemeente Zwolle, dan wel van andere tot het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
behorende gemeenten kunnen worden gehouden.
c. de exploitatie van de hiervoor sub a. bedoelde Synagoge in handen te leggen van de te
Zwolle gevestigde stichting: “Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle”, onder voorwaarde dat
die stichting daarmee een financiële steun verleent ten behoeve van de voldoening van de
vaste lasten van de stichting.”
De Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle (hierna; Stichting Voortbestaan)is opgericht op 23
januari 1985. De laatste statutenwijziging dateert van 9 november 1998) Deze stichting stelt zich
blijkens de thans geldende statuten ten doel:
“a. het nemen van initiatieven, alsmede het verlenen van financiële steun ten behoeve van
het behoud en het beheer van de Synagoge te Zwolle en eventuele andere Joodse
monumenten in Zwolle.0
b. de exploitatie van Joodse monumenten in Zwolle, in het bijzonder de Synagoge, staande
aan de Samuel Hirschstraat nummer 8 te Zwolle.
c. het in het bijzonder beschikbaar stellen van de Synagoge voor de diensten en andere
activiteiten van de Nederlandsch Israëlitische Gemeente Zwolle en – indien en voorzover deze
diensten en andere activiteiten daarvan geen hinder ondervinden – voor door het bestuur van
de stichting of door derden georganiseerde bijeenkomsten van culturele of educatieve aard,
althans voorzover deze , naar het oordeel van het bestuur van de stichting, niet in strijd zijn
met de oorspronkelijke bestemming en de waardigheid van het gebouw en niet in strijd zijn
met Joodse religieuze voorschriften.”

2.

Bestuurssamenstelling.

Het bestuur van de Stichting Behoud bestaat uit:
Stibbe, Bernard David, wonende te Amstelveen; voorzitter
Hagedoorn, Jaap, wonende te Zwolle; secretaris
Behrens, Hans Robert, wonende te Hattem; penningmeester en
Woering, Willem, wonende te Zwolle.
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Het bestuur van de Stichting Voortbestaan wordt gevormd door:
Hagedoorn, Jaap, wonende te Zwolle; voorzitter
Klein, Douwe, wonende te Zwolle; secretaris
Behrens, Hans Robert, wonende te Hattem; penningmeester
Van ’t Riet, Simon Peter, wonende te Zwolle
Cornelissen, Willy, wonende te Zwolle
Stibbe, Bernard David, wonende te Amstelveen
Stibbe-Meijer, Annie, wonende te Zwolle
Woering, Willem, wonende te Zwolle en
Ketelaar, Edwin Gerardus Martinus Theodoor Hubertus, wonende te Heerde
De bestuurders van beide stichtingen genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

3.

Werkzaamheden en actueel beleid.

De Stichting Behoud is eigenaar van de Synagoge. De exploitatie is uitbesteed aan de Stichting
Voortbestaan onder de voorwaarde dat deze stichting de gelden fourneert ten behoeve van de
betaling van de vaste lasten die aan de eigendom van het monument verbonden zijn.
De Stichting Voortbestaan exploiteert de Synagoge en zorgt voor de instandhouding van dit
gebouw en het Metaheerhuisje op de Joodse begraafplaats.
De instandhouding betreft zaken zoals: het adequaat verzekerd houden, het beveiligen, het
verwarmen, de zorg voor de elektrische installatie, het bouwkundige onderhoud en
restauratiewerk, het contact met de Monumentenwacht en de Rijksdienst Monumentenzorg.
De exploitatie betreft het gebruik door Nederlandsch Israëlitische Gemeente Zwolle, de verhuur
aan de Stichting Judaïca, de verhuur aan het genootschap Nederland- Israël en tal van anderen ten
behoeve van tentoonstellingen, concerten, cursussen, rondleidingen en lezingen. Daarnaast
vormen de jaarlijkse collecte van de andere Zwolse kerken en de jaarlijkse donaties van de groep
van zo’n 450 vrienden een belangrijke inkomstenbron. Aan deze groep wordt jaarlijks een
brochure gezonden. Deze brochures, waarin wordt verwezen naar de website “www.synagogezwolle.nl “, worden ook ter hand gesteld aan geïnteresseerden onder de bezoekers van de
rondleidingen, tentoonstellingen en concerten.
De mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidies vanwege het Rijk zijn belangrijk
ingeperkt.
Het bestuur streeft actief naar uitbreiding van de inkomsten uit het gebruik van het gebouw en
naar toeneming van de donaties. Aan de kostenkant wordt scherp gelet op de energiekosten en op
de kosten van assurantie.
Bij opheffing van de stichtingen zal het liquidatiesaldo conform de statuten worden besteed
overeenkomstig de doelstelling. Voorwaarde daarbij zal zijn dat de instellingen die het saldo
ontvangen de ANBI status hebben. Bij de eerstvolgende aanpassing van de statuten zal het ANBI
vereiste in de statuten worden opgenomen.
Vastgesteld op 14 oktober 2013
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