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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda
2 7 3 3 8 6 8 3

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

Prinsessegracht 26, 2514AP Den Haag
0 7 0 7 5 0 4 6 8 0

E-mailadres

info@ljgdenhaag.nl

Website (*)

www.ljgdenhaag.nl

RSIN (**)

8 2 0 5 3 5 4 4 8

Naam landelijke
Nederlands Verbond voor Progessief Jodendom
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

3
5 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

De leden van het algemeen bestuur (AB) worden na voordracht van het zittend bestuur
benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het AB bestaat uit 6 leden en
vergadert 1x per maand. Ook de office manager en de rabbijn zijn hierbij aanwezig.
Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter,secretaris en
penningmeester van het AB en de office manager. Daarnaast is er nog een Financiele
Adviescommissie (FAC) die toeziet op het financiele beleid en de begroting en
jaarverslag goedkeurt. Deze FAC bestaat uit 3 leden.
Alle bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaar met tweemaal een
mogelijke herbenoeming van drie jaar.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De gemeente stelt zich ten doel de bevrediging van de godsdienstige en geestelijke
behoeften van haar leden overeenkomstig de beginselen van het liberaal-religieuze
Jodendom zoals deze in de World Union for Progressive Judaism (WUPJ) worden
beleefd, voor zover nodig aangepast aan de Nederlandse verhoudingen.

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. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

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

A het houden van godsdienstoefeningen en pastorale werkzaamheden

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Contributie van leden
Giften
Donaties
Nalatenschappen
Subsidies
Bijdrage aan het onderwijs
Rondleidingen

B het geven van onderwijs over de Joodse godsdienst, Joodse cultuur en Hebreeuws
C het houden van bijeenkomsten en lezingen
D het uitgeven van publicaties
E het organiseren van sociaal-culturele activiteiten
F het onderhouden van contacten met organisaties en met Israël
G het deelnemen van interreligieus overleg
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Het beleid van het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda (LJG Den
Haag) is erop gericht de leden een breed en diep liberaal jodendeom aan te bieden.
Het beleid kenmerkt zich door openheid en tolerantie zowel naar de iegen leden als
naar de buitenwereld.
Concreet bestaat dit uit:
* synagogediensten, culturele bijeenkomsten, `lernen`, debatten, vieringen van joodse
feestdagen en meer.
* Joods onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar (Talmoed Tora). Met 12 jaar worden
meisjes bat mitzwa en met 13 jaar jongens bar mitzwa. Dit onderwijs is gericht op
kennis verkrijgen van joodse godsdienst en hebreeuws.
* Voor de leeftijdsgroep van 12/13 to 18 is er de jongerenbeweging Netzer.
* Joods maatschappelijk werk, bezoeken van zieke of eenzame of oudere mensen

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

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Het bestuur van de gemeente ontvangt geen financiële vergoeding. Voor het personeel
dat de gemeente in dienst heeft, hanteert ze een sober beloningsbeleid. Dit komt tpt
uiting in de hoogte van het aanvangssalaris en in de jaarlijkse stijging van het salaris
met de inflatie. Er worden geen andere tegemoetkomingen uitgekeerd.

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.

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet het door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen.
Enkele taken worden conform het reglement van onze gemeente of door het Bestuur
of de Ledenvergadering uitgevoerd door afzonderlijke commissies of groepen.

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

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Pastoraal werk
Onderwijs
Jeugdwerk
Sociale activiteiten
Culturele activiteiten
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving

Open

04 van 04

2

Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Opbrensten uit bezittingen

€

Bijdragen kerkleden

€

185.134

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

30.539

Totaal baten

€

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Begroting (***)

€

€

0

€

182.200

€

20.000

€

197.889

€

16.125

215.673

€

214.014

€

202.200

€

60.542

€

72.295

€

106.400

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

5.692

€

16.620

€

18.100

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

11.774

€

11.474

€

13.700

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

71.916

€

58.752

€

84.800

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

19.183

€

3.247

€

6.800

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

20.371

€

17.253

€

20.000

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

29.381

€

31.411

€

19.300

Totaal lasten

€

218.859

€

211.052

€

269.100

Lasten

+

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

-3.186

+

+
+

€

2.962

€

-66.900

Begroting 2022
jdens het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk hoe de toekomst er qua
corona-maatregelen uit zou zien. s. Daarom is voor diensten en activiteiten in de sjoel
en andere bijeenkomsten niet zoveel geld gereserveerd.
Wel waren de energieprijzen al sterk gestegen en was duidelijk dat het eindnog niet in
zicht was, hoewel van oorlog in Oekraïne nog geen sprake was. Daarom hebben we al
wel extra geld voor doorbelasting servicekosten van de synagoge en het kantoor
opgenomen

(*) Optioneel, niet verplicht

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

Jaarrekening 2021
Verder zijn de contributies en verbondsbijdragen van de leden nagenoeg gelijk
gebleven.
Daar de Hoge Feestdagen zeer beperkt in de sjoel gevierd konden worden hebben we
minder bijdragen Hoge Feestdagen in rekening kunnen brengen. Dit is echter
ruimschoots gecompenseerd door hogere giften.
De personeelskosten zijn lager dan in 2020. De verlaging is veroorzaakt doordat de
ontvangen overheidssteun ter compensatie van de omzetderving Glazen Zaal als
gevolg van de corona-maatregelen oor 2021 in mindering is gebracht.
De huisvestingskosten zijn hoger dan in 2020, aangezien toen de SBS aan de LJG
een aantal maanden huurvrijstelling heeft verleend, hetgeen in 2021 niet gebeurd is.

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

+

