Beleidsplan Messiaanse Sjoel te Borne.
Inleiding
Wij zijn een religieuze organisatie bestaande uit Joden en niet-Joden die uit zien naar de komst van
de Messias en waarde hechten aan de Joodse leer en tradities.
Termijn plan
Dit beleidsplan is geschreven voor een termijn van anderhalf jaar (01 juni 2019 t/m. 31 december
2020).
Missie en doelstelling
De Messiaanse Sjoel heeft als doel om aan Joden en niet-Joden, die uitzien naar de komst van de
Messias en zich identificeren met de Joodse leer en tradities, een plaats te bieden waar ze samen
hun geloof kunnen beleven. Daartoe organiseert de Messiaanse Sjoel samenkomsten op Sjabbat
(op de 1e en 3e zaterdag van de maand) en viert de Joodse feestdagen (acht maal) om met elkaar,
volgens de Joodse traditie, het geloof te belijden.
Huidige situatie
De Messiaanse Sjoel is op 06 november 2006 opgericht. Sinds de oprichting is het aantal vaste
bezoekers gestaag gestegen. Met ingang van januari 2019 is er (deels) een nieuw bestuur benoemd
(zie ook bestuur).

Financieel
De inkomsten van de Sjoel bestaan louter uit giften van (vaste) bezoekers. De Sjoel kent
geen leden waarbij een vaste contributiebedrag wordt geheven. De kosten bestaan
voornamelijk uit huur van de zaal en de kosten van de catering na de dienst en tijdens de
Joodse feesten. Daarnaast wordt minimaal 10% van de inkomsten besteed aan Tsedaka
(giften aan goede doelen). Beheer van de gelden ligt bij een aangestelde penningmeester.
Organisatie
De Sjoel staat als “religieuze organisatie” ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:
68337248, en is sinds 2008 ook een ANBI. RSIN nummer: 818682425, vestigingsplaats: Almelo. Er

worden geen subsidies ontvangen. Door giften van bezoekers en relatief lage kosten is de
Sjoel financieel gezond. Er is geen winstoogmerk (zie ook financieel en de jaarrekening).
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Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast
zijn nog een drietal mensen die ondersteuning bieden aan het bestuur. Het bestuur is onbezoldigd.
Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst.
Opgesteld: 17 juni 2019 te Apeldoorn,
Secretariaat Messiaansesjoel.
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