Beleidsplan 2013-2018 van de Stichting Judaica Zwolle
Werkzaamheden en actueel beleid
Doelstelling en activiteiten
De Stichting Judaica Zwolle is een educatieve organisatie die als doel heeft de verspreiding
van kennis over de joodse godsdienst, taal, geschiedenis en cultuur. Zij organiseert haar
activiteiten vooral in de Zwolse synagoge. Zij is niet verbonden met enig kerkgenootschap of
andere religieuze, maatschappelijke of politieke organisatie. Elk jaar organiseert zij een
nieuw programma van cursussen, leerhuizen, tentoonstellingen en lezingen voor iedere
geïnteresseerde in het jodendom en de joodse cultuur. Ook wordt elk kwartaal het Judaica
Bulletin uitgegeven, waarop men zich kan abonneren.
Zij heeft een bestand van ca. 600 belangstellenden die elk jaar via de nieuwsbrief, de
cursusfolder of het Judaica Bulletin benaderd worden met een oproep om aan de
activiteiten deel te nemen. De mailbox info@judaica-zwolle.nl wordt beheerd door een
persoon die geen deel uitmaakt van het bestuur of commissie. Via dit e-mailadres kan men
contact leggen met de Stichting en het cursusprogramma of andere informatie vragen.
Plannen
De Stichting geeft jaarlijks een uitgebreide folder uit van haar cursus- en
activiteitenprogramma, het zogenaamde 'cursusprogramma' - rekening houdend met de
wensen en verwachtingen van belangstellenden. De cursuswerkgroep start elk jaar al in
december met de voorbereidende besprekingen voor het nieuwe cursusjaar. Een vast
programmaonderdeel is de cursus Bijbels-Hebreeuws.
Ook de Samuel Hirschlezing op de tweede zondag in november is een vast gegeven waarvoor
elk jaar tijdig nieuwe sprekers benaderd dienen te worden. Op het vrouwenbalkon in de
synagoge heeft de Stichting een tentoonstelling 'Joods leven in en om Zwolle' ingericht. Deze
is geopend op de tweede zondagmiddag van de maand. Voor deze activiteit draagt een
tentoonstellingscommissie
zorg.
Verder
worden
door
leden
van
deze
tentoonstellingscommissie ook doordeweeks rondleidingen verzorgd voor groepen van meer
dan 15 personen.
De mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidies zijn niet of nauwelijks
aanwezig. Het bestuur streeft actief naar uitbreiding van de inkomsten uit donaties door het
vermelden in het Judaica Bulletin van de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van
giften voor het werk van de stichting. Vanaf 1 januari 2009 merkt de Belastingdienst de
Stichting Judaica Zwolle aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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