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Doelstelling en beleid 
De Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam heeft als doel de bevrediging van de godsdienstige 
en geestelijke behoeften van haar leden. Dit gebeurt overeenkomstig de beginselen van het 
liberaal-religieuze jodendom zoals deze in de “World Union for Progressive Judaism” worden 
beleefd en voor zover nodig aangepast aan de in Nederland bestaande verhoudingen. Voorts 
streeft zij naar versterking van de Joodse identiteit en van het gemeenschapsgevoel van haar 
leden. 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door:  

a. het houden van godsdienstoefeningen; 
b. het geven van godsdienstonderwijs; 
c. het houden van bijeenkomsten en lezingen; 
d. het uitgeven van geschriften; 
e. het organiseren van sociaal-culturele activiteiten; 
f. het onderhouden van contacten met Israël; 
g. het aanwenden van alle andere wettige middelen die tot dit doel kunnen leiden. 

Beloningsbeleid 
De Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam heeft geen personeel in dienst.  

Jaarverslag 2020 
Vanwege corona’zijn in de loop van 2020 bijna al onze activiteiten online gegaan en hebben 
we als gemeente volop zoom ontdekt. Vanaf april 2020 gingen we eerst onze diensten 
opnemen en via YouTube waren ze daarna te volgen. Vanaf de zomer zijn we 
hybridediensten gaan houden waarbij maximaal 20 mensen in sjoel aanwezig konden zijn en 
gelijktijdig was de dienst via zoom te volgen. Vanaf december 2020 zijn we echter volledig 
over gegaan op zoomdiensten.  
 
In 2020 werden er (zoom)filmavonden en (zoom)lezingen gehouden. Ook onze seider ging 
digitaal en werd via zoom gehouden. Waar mogelijk werd er gelernd. De digitale nieuwsbrief 
werd maandelijks gepubliceerd en er verscheen een aantal keer een “Special”.  
 
Het houden van sjoeldiensten en het investeren in de toekomst d.m.v. Talmoed Tora zijn de 
basis van onze activiteiten. Bijna alle belangrijke Joodse feestdagen werden gevierd onder 



leiding van de rabbijn Albert Ringer, samen met de chazzaniem. Tevens heeft de gemeente 
vanaf de herfst 2020 een rabbijn in opleiding als stagiaire.  
 
Het bleek in het afgelopen jaar helaas nog steeds nodig om het niveau van beveiliging tegen 
moordaanslagen hoog te houden. Waarschijnlijk zal dit hoge beveiligingsniveau lang nodig 
zijn. 
 
Overige gegevens 

De Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam zet zich volledig in voor het algemeen belang en 

heeft geen winstoogmerk. De Liberaal Joodse Gemeente en de bij die instelling rechtstreeks 

betrokkenen voldoen aan de integriteitseisen. Het vermogen van de Liberaal Joodse 

Gemeente Rotterdam is strikt gescheiden van de vermogens van de bestuurders. Het eigen 

vermogen van de Liberaal Joodse Gemeente is niet groter dan redelijkerwijs nodig is voor 

het werk van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam. De bestuurders krijgen uitsluitend 

een onkostenvergoeding. De bestuurders krijgen geen financiële beloning.  Er is een actueel 

beleidsplan. Er is een redelijke verhouding tussen inkomsten en bestedingen. Bij 

onverhoopte opheffing van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam zal geld dat overblijft 

besteed worden aan een andere Joodse organisatie met dezelfde doelstelling. Er wordt een 

zorgvuldige administratie gevoerd. Bovenstaande gegevens staan op de internetsite van de 

Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.  


