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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 Israel. 

 

Jehie zichro baroech - יהי זכרו ברוך - Zijn nagedachtenis zij gezegend 
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I n l e i d i n g  

 
Het afgelopen verslagjaar, 2012-2013/5772-5773, was een jaar vol veranderingen voor het 

Levisson Instituut. 

Wij namen afscheid van oprichter en decaan, rabbijn David Lilienthal, die met echtgenote 

Gun en oudste dochter Anna hun twee andere dochters achterna gingen en op alija 

vertrokken. Een lang gekoesterde wens die in vervulling ging. Als lid van de 

Academische Commissie blijft hij bij het Instituut betrokken.  

We hebben het al vaak gezegd het afgelopen jaar, maar hier nogmaals: David bedankt 

voor je jarenlange inzet om het Levisson Instituut te starten en uit te bouwen tot een 

Instituut waar inmiddels zes rabbijnen hun semicha hebben ontvangen, waardoor het 

Liberaal Jodendom en onze tien kehillot in Nederland, een nieuw Joods leiderschap 

hebben kunnen krijgen. Wij hebben leerkrachten voor het jeugdonderwijs opgeleid, 

chazaniem om de diensten te leiden, en het afgelopen kalenderjaar hebben we een zeer 

succesvolle cursus gegeven aan zo'n 40 gabbaiem, de mannen en vrouwen, die ervoor 

moeten zorgen dat de sjoeldiensten in de verschillende kehillot goed en soepel verlopen. 

We zijn nu bezig een Gabbaiem Handboek te maken als leidraad voor de verschillende 

kehillot. Na- en bijscholing vinden plaats voor leerkrachten en chazaniem, we proberen 

ook nieuwe ideeën te ontwikkelen voor de toekomst van ons Instituut, met als kern: de 

opleiding van rabbijnen, de geestelijk leiders van onze gemeenten.  

Het spreekt vanzelf, dat dit alles niet mogelijk zou zijn als het Instituut niet geleid zou 

worden door professionele bestuurders en docenten, zowel uit de academische als de 

Joodse wereld. Ik ben dan ook erg dankbaar dat het overgangsjaar zo goed is verlopen. 

Veel dank gaat uit naar het Bestuur onder de inspirerende leiding van prof. dr. Ted 

Young. De leden van de Academische Commissie onder leiding van voorzitter prof. dr. 

Irene Zwiep. De leden van de Commissie BeroepsVoorbereidende Vorming (BVV) met 

voorzitter Carolyn Levisson, mijn collega's van het Management Team, dat de vorige 

decaan heeft opgevolgd: onze directeur Francine Püttmann, prof. dr. Reinier Munk en 

rabbijn Marianne van Praag. Zonder de inzet van zo velen zouden we onze doelstelling 

nooit kunnen verwezenlijken. 

Natuurlijk kan dit alles ook niet mogelijk zijn als wij niet steeds een beroep kunnen doen 

op onze trouwe donateurs, want investeren in Joods leiderschap kost nu eenmaal geld: 

veel dank! 

Ezehoe chacham? Halomeed mikol adam! (Spreuken van de Vaderen, Pirkee Avot 4:1), 

“Wie is wijs? Hij die leert van alle mensen!” Dat is wat ik hoop en verwacht van onze 

rabbijnen, chazaniem, leraren en anderen die onze opleidingen gevolgd hebben en nog 

steeds volgen. In de eerste plaats is het van groot belang voor het voortbestaan van het 

Liberaal/Progressief Jodendom in Nederland, dat de continuïteit van leiderschap 

gegarandeerd is. Maar onze ogen mogen niet alleen gericht zijn op onszelf. Wij moeten 

oog blijven houden voor de wereld om ons heen, waarbij wij steeds naar een manier van 

Jodendom beleving zullen moeten blijven streven, die haar plaats goed verankerd heeft in 

onze moderne Nederlandse samenleving, gebaseerd op kennis van onze traditie en oog op 

de toekomst. 

 

Rabbijn mr. Menno ten Brink 

 

Decaan Levisson Instituut 
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1. Het studiejaar 2012-2013 

 
De opening van het academische jaar 
 

Het studiejaar begon op 2 september 2012 toen Ira Goldberg zijn semicha (rabbinale 

bevoegdheid) ontving tijdens een feestelijke ceremonie in de LJG Amsterdam.  

Direct aansluitend werd hij geïnstalleerd als tweede rabbijn van deze 

gemeente naast rabbijn Menno ten Brink.  

Zijn afstudeerscriptie ging over de ceremoniën, die in verschillende 

gemeenschappen plaatsvinden rond het voltooien van de gioer-

procedure, wanneer iemand formeel in het Jodendom wordt 

opgenomen. Hierover was nooit eerder systematisch onderzoek 

gedaan.  

In de examencommissie participeerden – naast leden van de Academische Commissie – 

rabbijn prof. Jonathan Magonet, de vroegere Principal van het Leo Baeck College te 

Londen en hoogleraar Tanach aldaar, en rabbijn dr. Yehoram Mazor, gepensioneerd 

hoofddocent Jewish Liturgy aan het Hebrew Union College te Jeruzalem.  

 

Rabbijn Mazor was Ira’s eerste scriptiebegeleider; op de foto staat hij rechts van Ira. Links 

van Ira loopt prof. dr. Eliyahu Schleifer, ook van het Hebrew Union College te Jeruzalem, 

tot voor kort hoofd van de opleiding van chazaniem aldaar en een oude vriend van de 

familie Goldberg. Beiden leiden Ira naar voren om de semicha te ontvangen. 

Voor foto’s en video’s van de dienst zie onze website: Foto’s/Video’s > Semicha en 

installatie 2012. 

 

Ira Goldberg is bij het schrijven van dit jaarverslag inmiddels een jaar in dienst bij de LJG 

Amsterdam. Hij is de zesde rabbijn die aan ons Instituut is afgestudeerd en hij heeft 

onlangs ook zijn internationale erkenning gekregen via het Rabbinic Recognition 

Committee van de World Union for Progressive Judaism.  
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Afscheid van David Lilienthal 
 

Op 3 februari 2013 hebben we afscheid genomen van oprichter 

en decaan rabbijn David Lilienthal. Vijf maanden eerder, met 

de semicha van Ira Goldberg, had hij al zijn taken 

overgedragen aan het nieuwe Management Team, aangezien 

hij met zijn vrouw en oudste dochter naar Israël zou gaan 

verhuizen. Het afscheid van het Levisson Instituut in de LJG in 

Amsterdam is groots gevierd met diverse toespraken, een 

lezing door Chaya Brasz en muziek door Gilad Nezer (zang), 

Kimball Huigens (piano) en Richard Wolfe (viool). 

 

David Lilienthal werd benoemd tot ere-decaan van het 

Instituut en ontving een oorkonde, speciaal door Brenda 

Kaldenbach ontworpen (zie foto). Ook werd David benoemd tot lid van de Academische 

Commissie. U kunt de foto’s en de video’s van het afscheid uitgebreid bekijken op onze 

website: www.levisson.nl > Foto’s/video’s > Afscheid van decaan Lilienthal. 

 

Het David Lilienthalfonds 

 

Een van de cadeaus die David Lilienthal bij zijn afscheid van het Levisson Instituut op 3 

februari ontving was het David Lilienthalfonds. Dit fonds is bedoeld om jaarlijks een 

David Lilienthallezing te organiseren, waarvan het onderwerp voor een breed publiek 

interessant moet zijn. 

 

Het geldbedrag werd bijeengebracht door de vele betrokkenen bij het Instituut. Het 

geschenk werd aan David Lilienthal symbolisch overhandigd met daarbij een lijst van 

namen van de gevers. In dezelfde maand februari namen David en Gun Lilienthal ook 

officieel afscheid van LJG Amsterdam en heeft het bestuur van de LJG zijn leden 

opgeroepen ook aan dit fonds te schenken. 

 

 

De rabbijnstudenten 

 

In het studiejaar waren nog twee studenten met hun studie bezig.  

Clary Rooda heeft haar afstudeerscriptie afgerond over ontwikkelingen 

op het gebied van “eco-kasjroet” en “bal tasjchiet”, onder begeleiding 

van rabbijn dr. Yehoram Mazor en dr. Bart Wallet. Zij zal nog stage 

gaan lopen in LJG Den Haag, onder toezicht van rabbijn Marianne van 

Praag. Naar verwachting zal Clary Rooda in het voorjaar van 2014 haar 

semicha ontvangen. 
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In het voorjaar van 2013 liet David Snuijf weten dat hij voor zijn werk 

in de zomer voor drie jaar met zijn gezin in Zwitserland zou gaan 

wonen. In samenspraak met hem is besloten dat hij met de studie zou 

stoppen. 

 

 
 

De nieuwe rabbijnopleiding 

 

In het vroege voorjaar van 2013 hebben zich vijf kandidaten aangemeld voor de nieuwe 

rabbijnenopleiding. De Toelatingscommissie heeft de vereiste interviews afgenomen en 

uiteindelijk slechts één kandidaat geschikt bevonden voor de opleiding. Graag hadden we 

gezien dat er een paar nieuwe studenten tegelijkertijd zouden kunnen starten, maar niet 

alle kandidaten voldeden aan onze hoge eisen. De belangrijkste criteria van toelating zijn 

een academische opleiding op minimaal Bachelor-niveau, kennis van het Hebreeuws, 

betrokkenheid bij het liberale Jodendom en ingeburgerd zijn in de Joodse gemeenschap. 

Wij hopen dat in de komende jaren nog enkele geschikte kandidaten zullen instromen. 

Een kerntaak van onze Stichting en Instituut is het opleiden van rabbijnen. In de eerdere 

jaarverslagen hebben wij naar het onderzoek verwezen waarvan de uitkomst was dat wij 

omstreeks 2018-2020 weer een nieuwe groep rabbijnen nodig zullen hebben, omdat dan 

een deel van de huidige rabbijnen met pensioen zal gaan. Ondertussen zien we dat de 

vraag naar rabbijnen groeit en dat een aantal rabbijnen nu meerdere gemeenten onder hun 

hoede moet nemen. Ook worden onze afgestudeerden op andere plaatsen in en voor de 

Joodse gemeenschap ingezet, vooral op het pastorale vlak. Daarom is het van belang dat 

er voldoende rabbijnstudenten worden opgeleid. 

 

De student die per 1 oktober 2013 haar studie is begonnen is Hannah 

Neudecker, lid van LJG Den Haag. Hannah studeerde Semitische talen 

en culturen aan de Universiteit van Leiden en promoveerde er op “The 

Turkish Bible translation by Yahya bin Ishak, also called Haki (1659)”. 

Sinds vele jaren is zij universitair docent Modern Hebreeuws aan 

dezelfde universiteit. Bij de lerarenopleiding van het Levisson Instituut, 

die plaats vond in 2010-2012, heeft zij de studenten ook Hebreeuwse 

les gegeven. 

 

 
 

 

 



 
 

8 

 

 

De gabbai opleiding 

 

Voor het eerst heeft het Levisson Instituut een gabbai opleiding 

georganiseerd. Dit was tevens de eerste, door het nieuwe 

Management Team geïnitieerde, opleiding. 

Het doel ervan was om het niveau van de gabbai, die ervoor moet 

zorgen dat de sjoeldiensten goed en soepel verlopen, in alle LJG-

sjoels te verhogen en ook om nieuwe mensen voor de functie op te 

leiden. Het enthousiasme voor deze opleiding was groot en uit alle 

gemeenten hebben mensen deelgenomen. Ook Beit Ha’Chidush uit 

Amsterdam, waar een samenwerkingsverband binnen het Verbond 

mee bestaat, had drie personen gestuurd. In totaal namen bijna 40 

mensen deel. De drie bijeenkomsten in maart en april van 2013 werden gehouden in de 

sjoels van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Onder leiding van de decaan werden de 

lessen mede gegeven door andere rabbijnen en ervaren gabbaiem en sjamasjiem uit de 

verschillende gemeenten. Vele aspecten van het gabbaoet kwamen aan bod, er waren 

levendige discussies en er is grote vraag naar een handleiding. Daarom zal door het 

College van Rabbijnen, in samenwerking met het Levisson Instituut, een Gabbai 

Handboek worden samengesteld, waarin de gabbai elk onderdeel makkelijk kan vinden en 

vele variaties en mogelijkheden beschikbaar zal hebben. 

 

 

Nascholing van de voorzangers 

 

In het weekend van 8-9 juni 2013 vond in de LJG Amsterdam een 

nascholing voor onze voorzangers plaats, verzorgd door Josée Wolff. 

Zij was vele jaren lid van LJG Gelderland en heeft er ook als chazan 

gezongen. Nu woont en werkt zij alweer lange tijd in New York als 

Adjunct Faculty at the School of Sacred Music aan het Hebrew Union 

College-Jewish Institute of Religion in New York en is ook als chazan 

werkzaam. Op speciaal verzoek kwam 

zij voor onze Levisson-voorzangers 

naar Nederland. Onderwerp van het weekend was noesach, 

het op een bepaalde toon zingen van delen van de dienst 

buiten de bekende melodieën om. Door Josée’s enorme 

ervaring als docent aan het HUC wist zij de 14 deelnemers 

in de drie dagdelen veel bij te leren, maar ook tijdens de 

masterclass voorzangers individueel op details te wijzen. 
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Eind oktober 2013 vindt een volgende nascholing voor de voorzangers plaats. Dan komt 

de Amerikaanse chazan Gershon Silins naar Amsterdam. Hij is thans werkzaam voor het 

Montagu Centre van het Liberal Judaism in Londen en heeft gedoceerd aan de 

voorzangersopleiding van het Geiger Instituut in Berlijn. 

 

 

Rimon - Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum  

 

Het landelijk liberaal onderwijscentrum Rimon is in de zomer van 2013 door de Stichting 

Robert A. Levisson overgenomen van Stichting Sja’ar. 

 

Rimon heeft als hoofdtaak lesmateriaal te ontwikkelen voor alle gemeenten die bij het 

Verbond zijn aangesloten. Daarnaast voert Rimon ook de volgende deeltaken uit: 

• maakt nieuw lesmateriaal en verzamelt en bewerkt bestaand lesmateriaal voor de 

leerlingen in het Talmoed Tora-onderwijs in de leeftijdscategorie 3-13 jaar 

• verwerkt lesmateriaal tot lespakketten voor alle leerkrachten 

• verzorgt landelijke bijscholingen voor alle betreffende leerkrachten 

• verzorgt praktische ondersteuning aan leerkrachten 

• houdt zich bezig met (digitale) onderwijsvernieuwing, o.a. lesmethode Hebreeuws 

• ontwikkelt nieuwe methoden voor het werken met leerlingen met een beperking 

• organiseert het jaarlijkse onderwijsweekend 

• organiseert de jaarlijkse Rimonderwijsdag. 

 

Rimon is geen vreemde voor het Levisson Instituut. Vanaf 2010 werd gezamenlijk de 

tweejarige lerarenopleiding verzorgd, waarbij in de zomer van 2012 uiteindelijk 12 

deelnemers hun diploma behaalden. 

Voor het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en voor de Stichting Robert A. 

Levisson was het daarom ook een logische stap om Rimon bij Levisson onder te brengen. 

Stichting Levisson heeft de voorwaarde gesteld dat het Rimon pas zou overnemen als dat 

financieel verantwoord was. Nadat bijna alle bij het Verbond aangesloten gemeenten 

hadden toegezegd jaarlijks een vast bedrag voor Rimon aan Levisson te betalen, 

afhankelijk van de grootte van de gemeenten, heeft Levisson Rimon officieel 

overgenomen. De beide coördinatoren van Rimon, Matty van Eldik en Liesbeth Aussen, 

zijn mede overgestapt.  

Het eerste gezamenlijke project in de nieuwe situatie is het verzorgen van een 

basisscholing voor nieuwe leerkrachten in het Talmoed Tora-onderwijs. Deze vindt plaats 

in het najaar van 2013. 

Zie ook de website van Rimon: www.rimon-ljloc.nl 
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Wetenschappelijk onderzoek 

Het project “Van Adath Jeschurun naar Adath Jesjoeroen”, 

over de ontwikkelingen binnen het (religieuze) Jodendom in 

Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, is nog in 

volle gang. Door gezondheidsproblemen bij onderzoeker 

Chaya Brasz en door organisatorische problemen is er enige 

vertraging opgetreden. De planning is nu dat het manuscript 

klaar zal zijn in december 2014 en dat het boek ongeveer 

een jaar later zal verschijnen. 

 

Tijdens het afscheid van decaan Lilienthal in februari sprak ook Chaya Brasz over een 

onderdeel van haar onderzoek. “Doven, armen en meisjes: de Israelietische 

geloofsbelijdenis (Confirmatie) als negentiende-eeuws verschijnsel in Nederland”. Op de 

website kunt u de video met haar lezing bekijken: www.levisson.nl > Foto’s/video’s > 

Afscheid van decaan Lilienthal. 

 

 

De Bibliotheek 

 

Niet alles kon de familie Lilienthal meenemen naar hun appartement in Jeruzalem, waar 

ze al eind februari naar verhuisden. Voorafgaand aan het inpakken van hun inboedel, 

heeft David vele honderden boeken uit zijn boekenkast aan de bibliotheek van het 

Levisson Instituut/LJG Amsterdam geschonken. We zijn hem daarvoor zeer dankbaar. 

Deze boeken, vooral op het gebied van het liberale Jodendom, zullen in de komende 

maanden in de catalogus worden ingevoerd en toegankelijk worden voor iedereen. Het is 

een bijzondere aanwinst voor de bibliotheek. 

U kunt de bibliotheek vinden op www.levissonbibliotheek.nl en www.ljgbibliotheek.nl. 

 

 

Het Management Team 

 

De semicha van Ira Goldberg op 2 september 2013 was de 

laatste dag van rabbijn David Lilienthal als decaan van het 

Levisson Instituut. Onmiddellijk daarna ging het nieuwe 

Management Team aan de slag.  

Het MT is inmiddels een jaar in functie en heeft zich goed 

ingewerkt. Naast de dagelijkse gang van zaken hield het 

zich bezig met het afscheid van David Lilienthal, de 

bestaande rabbijnenopleiding, de toelating van studenten 

voor de nieuwe rabbijnenopleiding en het opzetten ervan, en de nascholing van de 

rabbijnen en de voorzangers. De eerste gabbai-opleiding in Nederland werd ook door het  



 
 

11 

 

 

MT georganiseerd. Na de overname van Rimon is ook een basiscursus voor leerkrachten 

opgezet. 

 

Het Management Team vergadert een keer per maand en er is veel email en telefonisch 

overleg. Het MT is ook vertegenwoordigd bij de vergaderingen van het bestuur. 

De directeur Algemene Zaken houdt drie dagen per week kantoor in de Levissonkamer in 

het gebouw van de LJG Amsterdam en is op de overige dagen per email bereikbaar.  

 

 

Samenstelling bestuur, leiding en commissies 

 

Bestuur 

Prof. dr. Ted Young, voorzitter 

Simone Haller, secretaris 

Dr. Thijs ten Raa, penningmeester 

Mr. David Allick, lid 

Drs. Harry Polak, lid (namens het Verbond) 

 

Management Team 

Rabbijn mr. Menno ten Brink, decaan 

Prof. dr. Reinier Munk, hoofd Academisch Programma 

Rabbijn Marianne van Praag, hoofd BeroepsVoorbereidende Vorming 

Drs. Francine Püttmann, directeur Algemene Zaken 

 

Academische Commissie 

Prof. dr. Irene Zwiep, voorzitter  

Prof. dr. Reinier Munk, secretaris  

Rabbijn Tamarah Benima, lid  

Rabbijn mr. Menno ten Brink, decaan 

Drs. Carolyn Levisson, lid  

Rabbijn David Lilienthal, ere-decaan 

Mr. Ernst Numann, lid  

Rabbijn Awraham Soetendorp, lid  

Prof. dr. Ted Young, voorzitter bestuur  

 

Subcommissie Toelating 

Prof. dr. Irene Zwiep, voorzitter Academische Commissie  

Rabbijn mr. Menno ten Brink, decaan  

Drs. Carolyn Levisson, voorzitter BeroepsVoorbereidende Vorming  
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Commissie BeroepsVoorbereidende Vorming (BVV) 

Drs. Carolyn Levisson, voorzitter 

Rabbijn Marianne van Praag  

Ella Wijnschenk-Oesterman 

Drs. Joost Levy 

Chellie van den Bergh 

Drs. Marie-José van Hoof 

 

Rimon – Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum 

Matty van Eldik, coördinator 

Liesbeth Aussen, coördinator 

Lea Abram, medewerker  

Israel Golani (MA), medewerker Hebreeuws 

 

De vrienden en donateurs 

 

Uit het voorgaande moge blijken dat het Instituut voortvarend bezig is. Ook met de 

nieuwe rabbijnstudent is de belangrijkste doelstelling verzekerd. Alleen blijven, zoals 

altijd, de financiën een zorg. 

Dankzij enkele gulle vrienden en de vele donateurs zijn wij op dit moment uit de directe 

zorgen. Voor de continuïteit van het werk blijven we echter afhankelijk van de bereidheid 

van onze bestaande trouwe vrienden en donateurs om ons te blijven steunen. Wij zijn hun 

veel dank verschuldigd evenals de Stichting Maror, de Stichting Levi Lassen en enkele 

kleinere stichtingen.  

In de Misjna, Pirké Avot 3:21 lezen we: חאין קמ ,אין תורה. אם אין תורה ח,אם אין קמ  – iem een 

kemach, een Tora, iem een Tora, een kemach – (vrij vertaald) “zonder middelen van 

bestaan is er geen Tora, zonder Tora verliezen de middelen van bestaan hun betekenis.” 

Zo zien wij dat degenen die in Joods leren investeren met hun financiële middelen, 

betekenis schenken aan onze hele gemeenschap en velen daarbuiten. 

 

 Het bestuur zal met de leiding moeten blijven zoeken naar een structurele oplossing voor 

de financiering, zodat het Instituut financieel gezond blijft. We zijn een erkende ANBI-

instelling en een hele goede oplossing op de langere termijn zou zijn als mensen ons in 

hun erfenis middels een legaat zouden willen delen. Maar voordat we zo een 

kapitaalfonds – een endowment – kunnen opbouwen om de toekomst veilig te stellen, 

blijven wij uw hulp nodig hebben om meer vrienden, donateurs, stichtingen en fondsen te 

vinden die ons financieel willen bijstaan om dit kenniscentrum van het Liberale Jodendom 

in Nederland te behouden en actief te laten blijven. 
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Plannen voor 2013-2014 en verder 

 

De plannen voor het jaar 2013-2014 zijn een voortzetting van het huidige beleid. De ene 

rabbijnstudent zal haar studie voltooien en in 2014 haar semicha krijgen, de andere 

student zal haar studie voortzetten, die ze net is begonnen. In oktober 2013 komt de 

Israelische hoogleraar rabbijn Admiel Kosman met de rabbijnen werken en in dezelfde 

maand komt de Amerikaanse chazan Gershon Silins de voorzangers nascholing geven. 

Voor de opgeleide gabbaiem is een Gabbai Handboek in de maak, onder toezicht van het 

College van Rabbijnen. Met Rimon onder de vleugels van Levisson, zal ook het onderwijs 

aan de Talmoed Tora-leerkrachten en de ontwikkeling van nieuw materiaal voor het 

onderwijs verder gestimuleerd en ondersteund worden. 

Nieuw in het aanbod van het Levisson Instituut is een ba’al koree opleiding voor iedereen 

die tijdens sjabbat of de feestdagen Tora leest (lajent) of dat wil leren. Het Instituut zal 

deze opleiding de komende twee jaar (vanaf 2014) landelijk gaan aanbieden.  

Het bestuur heeft met de leiding en alle geledingen van het Levisson Instituut in 

september 2013 een discussie-avond gehouden over het beleid van het Instituut. De 

plannen voor de verdere toekomst zullen nog moeten worden uitgewerkt en doorgevoerd. 

In de nieuwsbrieven en via de website zult u van de voortgang op de hoogte worden 

gehouden.  
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2. De Financiering 
 
Financieel Jaarverslag over het academische jaar augustus 2012 t/m juli 2013 
 

De jaarstukken 2012-2013 zijn op 29 oktober 2013 vastgesteld door het bestuur en 

aansluitend door accountant Kuhlman. Hieronder volgt een samenvatting. Indien men de 

volledige jaarstukken wenst te ontvangen, kunnen deze worden opgevraagd bij 

contact@levisson.nl. 

 

Balans per 31 juli 2013 
 

Activa      Passiva 

Vorderingen  €   16.584  Stichtingsvermogen € 175.844 

Liquide middelen € 270.595  Bestemmingsreserve €   65.863 

      Belastingen  €        584 

Schulden/overloop €   44.888 

Totalen  € 287.179     € 287.179 

 

De bestemmingsreserve bestaat uit een viertal fondsen: 

Studentenfonds    € 26.894 

Fonds seminars Israël    € 15.000 

Fonds wetenschappelijk onderzoek  €   9.000 

Opleidingenfonds    € 14.969 

 

Het Studentenfonds is bedoeld om studenten die daaraan op grond hun persoonlijke 

financiële behoefte hebben, een toelage te kunnen geven voor kosten die rechtstreeks met 

de studie verband houden. De eerste gelden van het Studentenfonds zijn bijeengebracht 

als afscheidscadeau voor decaan Lilienthal toen hij met emeritaat ging als rabbijn van de 

LJG Amsterdam. Een bescheiden toelage is uitgekeerd. 

 

Het Fonds seminars Israël is in 2005 ingesteld om voor de studenten met enige regelmaat 

een seminar in Israël te kunnen organiseren. 

 

Voor wetenschappelijk onderzoek, vooral in het buitenland, is in 2005 € 10.000 

gereserveerd; in 2008 is een uitkering van € 1.000 gedaan. 

 

In 2007 heeft de Kiwi-Tielens Stichting een schenking gedaan, die in eerste instantie is 

aangewend voor de opleiding van voorzangers in de periode 2007-2009. Het niet-

gebruikte deel ad € 11.895 is gedoteerd aan een bestemmingsreserve voor de 

lerarenopleiding. In 2011 heeft de Kiwi-Tielens Stichting een schenking gedaan voor de 

dekking van de kosten van een studiereis eind 2011naar Londen van de lerarenopleiding.  

 

 

Het niet gebruikte deel ad € 3.074 is toegevoegd aan deze reserve. Bovendien heeft het 

bestuur de reserve opengesteld voor alle opleidingen. 

 

De overloop bevat € 5.119 bijdragen aan het David Lilienthalfonds ter ere van zijn 

afscheid als decaan, dat gebruikt zal worden voor David Lilienthallezingen.  
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Staat van baten en lasten over augustus 2012 t/m juli 2013 
 

Baten      Lasten 
Vrienden en andere giften €   58.181 Personeelskosten   €   26.002 

Subsidies   €   32.808 Docenten en cursussen  €   21.788 

Publicatie boek  €        0 Kosten bestuur/decaan/raden  €     6.816 

Collegegelden   €     3.100 Bibliotheek en lesmateriaal  €       56 

Bijdragen lerarenopleiding €        0 Externe communicatie  €     6.089 

Andere schenkingen  €     2.618 Publicatie boek   €     2.357 

Rentebaten   €     4.034 Accountant/loonadministratie €     5.105 

Overige baten   €           0 Diversen en onvoorzien  €     1.817 

Totalen   € 100.741      €   70.029 

Netto resultaat          €   30.712 

 

Vorig jaar schreven wij dat het netto resultaat in een uitloopjaar van rabbijnen in 

opleiding (de tweede lichting) hoger moest zijn en kondigden we bezuinigingen aan.  

Deze hebben hun vruchten afgeworpen. Alle lasten zijn lager dan in 2011-2012: docenten  

-40%, bestuur/decaan/raden -35%, personeel -25%, accountant/loonadministratie -20%.   

 

De subsidies zijn wederom een derde lager dan het jaar ervoor. Wij prijzen ons gelukkig 

ook in 2012-2013 ondersteund te zijn door Maror, de Stichting Levi Lassen, het Herbert 

en Nina Kiwi-Tielens fonds, en de Liberaal Joodse Gemeenten Flevoland, Gelderland, 

Amsterdam en het Verbond. Het fundament van het Levisson Instituut zijn de vrienden en 

de donateurs. Zij hebben het mogelijk gemaakt gezond te blijven. Wij zijn allen zeer 

erkentelijk voor hun steun. 

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar vier Maror aanvragen ingediend, waarvan er drie 

goedgekeurd zijn. De Stichting Levi Lassen heeft het afgelopen jaar zijn laatste van drie 

tranches subsidie gegeven. Het moge duidelijk zijn dat ten behoeve van de nu gestarte 

opleidingen wij naar meer vrienden en donateurs, stichtingen, fondsen en Liberaal 

Joodse Gemeenten zoeken die ons werk met een vast jaarlijks bedrag, groot of klein, 

willen steunen. 
 

Thijs ten Raa 

penningmeester 

 

 

 


