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Naam    Stichting Chizuk Chabad 
    Gevestigd te Amsterdam, opgericht 5 augustus 1976 
 
Fiscaal nummer   8089 58 963 
 
Contactgegevens  Postadres: Imstenrade 37 
                                                                     1082 AK Amsterdam 
    Email:        sjvorst@xs4all.nl 
 

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam geregistreerd onder 

nummer 41197003. 

De Belastingdienst heeft de Stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 

Historie De Stichting is indertijd opgericht omdat er regelmatig een beroep op 

ons werd gedaan  om in geestelijk of/en lichamelijke of/en materiële 

nood verkerende Joden in Nederland en elders moreel en materieel bij 

te staan.  

 Om die reden is ons GEMACH opgericht. Dit fonds dat zich 

voornamelijk bezighoudt met het verstrekken van renteloze leningen is 

na al die jaren nog steeds springlevend. Zie verder onder het Verslag 

van de uitgeoefende activiteiten in 2014. 

 De Aktie Shifra diende om Mevrouw Shifra Morosov en de Zeirei 

Agudas Chabad in staat te stellen Israelische oorlogsweduwen moreel 

te steunen. Shifra bezocht de weduwen en zorgde ervoor dat de 

contacten bleven bestaan. Samen met Zeirei Agudas Chabad 

organiseerde zij voor de kinderen van de gesneuvelde militairen 

dagkampen, bar-mitzwa-feesten, enz. 

In 2014 hebben wij aan Zeirei Agudas Chabad een bedrag   

overgemaakt om hen in staat te stellen mensen in Israel die onder de 

terreur leden moreel en in sommige gevallen eveneens financiëel te 

steunen.  

 Na de Tsunami in Thailand hebben wij, dank zij de vele gulle gaven 

van personen en bedrijven in Nederland, Chabad Thailand financiëel 

(en moreel) kunnen steunen. 

 Alle gelden die wij ten behoeve van welk goede doel dan ook 

ontvangen, worden volledig doorvergoed aan het goede doel. Er blijft 

bij ons niets aan de beruchte strijkstok hangen. 



Bestuurssamenstelling E. Huisman, Rabbijn J.Z. Spiero  en S.J. Vorst, allen wonende  te 

Amsterdam 

Het beleidsplan Het beleid van het Bestuur is gericht op het zo zorgvuldig en discreet 

mogelijk beoordelen van aanvragen voor renteloze leningen. 

Aangezien het onze ervaring is dat aanvragen pas in een laat stadium 

worden gedaan en dan veelal dringend zijn, proberen wij zo snel 

mogelijk een beslissing te nemen en aan de aanvrager uitsluitsel te 

geven. Veelal wordt er binnen één dag een besluit over een aanvraag 

genomen. 

Het beleid is dat iedereen zijn of haar lening terug behoort te betalen. 
Wanneer “cliënten” zich niet aan de aflossingsafspraken houden is het 
beleid om de betreffende persoon aan zijn of haar verplichting jegens 
de Stichting te herinneren. 
 
Uiteraard houden wij per lening een administratie bij. In onze 
leningovereenkomsten staat dat wat betreft het saldo van de lening  
een door ons getekend uittreksel uit onze administratie tot volledig 
bewijs sterkt, behoudens door de lener  geleverd tegenbewijs.  
 
Wat betreft aanvragen voor steun aan instituten voor Torastudie, 
Chabad Houses, enz. is het beleid van het Bestuur om zo snel mogelijk 
tot een besluit te komen. Wij kennen geen “vergadercultuur”. Wel 
hebben wij in 2014 een subsidieaanvraagreglement opgesteld 
inhoudende dat subsidieaanvragers tijdig en met voldoende informatie 
hun aanvraag moeten indienen. 

   
In het algemeen houdt de Stichting zich niet bezig met het werven van 
gelden. Dit gezegd hebbende zij opgemerkt dat wij indertijd, bij de start 
van ons GEMACH en bij de Aktie Shifra, wel per brief personen 
benaderd hebben met het verzoek ons financiëel te steunen. In het 
geval van de Tsunami in Thailand werd ons door iemand in Nederland 
verzocht om geld in te zamelen, hetgeen wij toen gedaan hebben. Ook 
gedurende de oorlog in 2014 van Israel tegen Hamas hebben wij per 
email fondsen geworven ten behoeve van Zeirei Agudas Chabad. 
 
Voor het overige zijn wij niet aktief met het inzamelen van fondsen.Wel 
benaderen sommigen van de vrijwilligers personen om hun specifieke 
activiteiten te steunen. 
 
Wij beogen niet om vermogen op te bouwen. Ons huidige vermogen 
lijkt ons voldoende om onze aktiviteiten voort te zetten en om – 
onverhoopte – tegenvallers bij ons GEMACH op te vangen. 
 
Wij houden geen kas aan. Al het geld staat op de rekening-courant en 
spaarrekening bij de ING-Bank.   

 
Het Beloningsbeleid  Zowel de bestuursleden als andere vrijwilligers doen al het werk ten  

behoeve van de Stichting pro Deo. Niemand ontvangt enige financiële  



of andere vergoeding. 
 

De Doelstelling / Statuten a. De verdieping van de kennis van het Jodendom bij de Joden in  
    Nederland en elders door het verstrekken van onderwijs en uitgeven 
    van publicaties en alle andere middelen die daarvoor in aanmerking  
    komen alles volgens de Chassidische leerstellingen zoals deze door  
    de Lubavitcher Rebbe worden bepaald; 
 
b. Het moreel en materieel bijstaan van in geestelijk of/en lichamelijke 
    of/en materiële nood verkerende Joden in Nederland en elders; 
 
c. Het ondersteunen van instellingen in Nederland en elders, die de sub 
    a en b genoemde doelstellingen hebben. 

   
De Statuten van de Stichting zijn sinds de oprichting nooit gewijzigd. 

              
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2014: 
 
Het GEMACH – renteloze leningen. Het saldo van de leningen bedroeg per 31-12-2014 € 60.583.,26. 

Het komt regelmatig voor dat men bij ons voor kortlopende renteloze leningen aanklopt. Veelal betreft 

het mensen, die met hun reguliere inkomen net niet in staat zijn plotselinge uitgaven (een reis wegens 

ziekte/verloving/huwelijk, etc., de aankoop van noodzakelijk geachte huishoudelijke apparatuur, enz.) 

direct  te financieren. Ook komt het voor dat mensen huurachterstand hebben of andere schulden niet 

tijdig af kunnen betalen. Tevens geven wij soms leningen aan bevriende stichtingen, die tijdelijk kort bij 

kas zijn. Sinds de oprichting van ons GEMACH in 1976 hebben wij (in stilte) veel goeds kunnen doen.  

Terwijl in de jaren 2010 tot en met 2012 per jaarultimo het saldo van de leningen ongeveer € 35.000 

bedroeg zagen wij in 2013 een toename tot ongeveer € 61.000. In de hierna volgende tabel geven wij 

een toelichting op deze toename: 

 

Bedrag 

van de 

lening 

Nadere toelichting 

€ 6.000 Activiteiten van een bevriende stichting moesten korte tijd – 

over het jaareinde – gefinancierd worden. Deze lening is 

terugbetaald. 

€ 11.000 Wij hielpen iemand zijn schulden te saneren. De betreffende 

persoon lost maandelijks een deel van de lening af. 

€ 2.000 Iemand had medische hulp in het buitenland nodig en ontving 

daarvoor in 2014 een lening van onze Stichting. Het 

nevenstaande bedrag is het per ultimo 2014 saldo van de 



lening. Inmiddels is alles afbetaald. 

€ 8.500 Twee personen zaten financiëel in de knel. Op het moment van 

schrijven verwachten wij dat in totaal € 3.500 zal worden 

terugbetaald. 
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Alhoewel in principe alle leningen terugbetaald moeten worden, komt het helaas nogal eens voor, dat 

men zijn verplichtingen niet na kan komen of nakomt.  

Ondanks het feit, dat wij regelmatig teleurgesteld worden door sommige personen, denken wij, dat wij 

door moeten gaan met ons GEMACH. 

Voor 2013 en 2014 hebben wij het bedrag van het leningenfonds vastgesteld op € 60.000,00. 

Activiteiten. Wij steunden kleine activiteiten tijdens het Chanoeka-, Poerim- en Pesachfeest in 

Amstelveen, Den Haag en Rotterdam.  Tevens ondersteunden wij de “pre Rosj Hasjana (Joods 

Nieuwjaar) Chabad Event in Den Haag, het Sjabbat-project in Rotterdam en de 3 Tammoez 

bijeenkomst te Amsterdam ter herdenking van het overlijden van de Lubavitcher Rebbe. 

Giften. Regelmatig ontvingen wij giften. Soms deden de gevers aanbevelingen om die gelden aan 

goede doelen uit te betalen. In enkele gevallen waren wij bereid dit te doen wanneer het doel paste 

binnen het kader van de statuten van onze Stichting.  

De belangrijkste door ons gegeven giften: 

Instituut Omschrijving Bedrag in vv Bedrag in € 

Chabad of SIU  Chabad House ten behoeve van studenten 

(tevens bezoeken van Joodse gevangenen) in 

Carbondale, Southern Illinois, U.S.A. 

US$ 3.350 4.397 



Colel Chabad Voedsel voor armen, vooral in Israel USD 800 982 

Zeirei Agudas 

Chabad 

Steunen van slachtoffers van terreur in Israel    20.300 

Beer Chaya Netanya Opvoedingsinstituut in Netanya, Israel  770 

Eshel Binyamin Soep- en gaarkeuken voor allerarmsten in 

Tsfat, Israel 

 1.000 

Yeshiva Tmimei 

Derech 

Talmoedschool in Tsfat, Israel  2.475 

Wiznitz, Antwerpen Talmoedschool van Chassidische groep  7.600 

Lubavitch Mesivta, 

Chicago 

Joods lagere scholensysteem van Lubavitcher 

chassidim in Chicago 

USD 4.000 5.335 

Chabad of Tiberias Armenhulp in Tiberias, Israel USD 2.250 1.644 

 

Jad Rafael: Het doel van Jad Rafaeel is : kleinschalige materiële ondersteuning van mensen met 

financiële problemen, o.a. om te voorkomen dat kinderen hiervan schade ondervinden. De materiële 

ondersteuning bestaat  vooral uit het geven van voedselpaketten aan pesonen en gezinnen die volgens 

informatie en beoordeling van het bestuur van Jad Rafaeel tot de doelgroep behoren. 

In 2014 is Stichting Chizuk Chabad met Jad Rafaeel overeengekomen dat de inkomende en uitgaande 

betalingen van Jad Rafaeel via een bankrekening van Stichting Chizuk Chabad lopen. Onze Stichting 

vraagt hier een bescheiden vergoeding voor. 

Sociaal werk:  Dit betreft voor € 3.270 bijdragen van verschillende particulieren ten behoeve van een in 

Israel woonachtige Nederlandse dame die onverwacht in ernstige financiële problemen kwam.  

Overpeinzingen – Over Pijn Zingen: Boekje over rouwverwerking van de hand van rabbijn ing. I. Vorst te 

Amstelveen. In 2014 werden 100 exemplaren van de Nederlandse versie herdrukt (€ 1.225,00). Het 

boekje wordt gratis uitgedeeld bij droevige gebeurtenissen.  

Subsidies: Wij gaven een subsidie aan een rabbijn om hem in staat te stellen zijn research voort te 

zetten inzake de  Shulchan Aroech (wetboek) van de Alter Rebbe.  

 

 

 

 

 



 

 31-dec-14 31-dec-13   31-dec-14 31

 € €   € 

      

Liquide middelen      

ING Zakelijke rekening-courant 12.169,59 15.686,75  Giften - doel reeds bekend 8.007,25 

ING zakelijke spaarrekening 95.442,19 110.060,88  Gemach - leningenfonds 60.000,00 

      

Gegeven leningen 60.583,26 61.962,26  Vermogen 100.187,79 106.889,20

      

Totaal 168.195,04 187.709,89  Totaal 168.195,04 187.709,89

      

      

      

      

 Inkomsten Uitgaven    

 € €    

Rente en bankkosten 1.730,56 127,57    

Niflaot beTanya 60,00      

Aktiviteiten   7.463,15    

Leningen  43.323,66 41.944,66    

Giften 51.411,53 43.349,95    

Jad Rafael / Sociaal werk  8.306,18    

Overpeinzingen  1.225,00    

Subsidies   12.412,00    

Diversen 166,91     

Totalen 96.692,66 114.828,51    

 


