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: Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen
: 812741353
: Nonnestraat 19-21
: 6511 VN Nijmegen

A.
De Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederland
Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld
zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”
Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en
huishouding overgelaten.” (Art 5 Reglement NIK)
De Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De reglementen van het NIK bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het
reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.
De NIG Nijmegen heeft van de belastingdienst een ANBI-beschikking gekregen.

B. Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente
telt het bestuur 3 a 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het bestuur heeft een
penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur
draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het
Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de
jaarrekening.

C. Doelstelling/visie
De doelstelling van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het
belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israël en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit
belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie. Tot haar visie rekent het NederlandsIsraëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse
identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het
laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap op 28
juni 2014. De NIG Nijmegen meent dat haar doelstelling dient te zijn: het in stand houden en bevorderen van een
religieus, cultureel en sociaal Joods leven; het zorgdragen voor onderwijs in de Joodse godsdienst, taal en cultuur aan
alle Joodse kinderen tot 18 jaar binnen de gemeente; het doen zorgen voor sociaal en pastoraal werk; het beheer en
onderhoud van de bezittingen van de gemeente; het ten uitvoer brengen van de besluiten van de algemene vergadering
van de NIG Nijmegen.

E. Beloningsbeleid
Onze gemeente heeft personeel in dienst. De beloning vindt plaats conform het loongebouw van de Protestantse kerk in
Nederland. De bestuursleden zijn niet in dienst van de gemeente en ontvangen geen loon. Alleen werkelijk gemaakte
kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij
door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Deze activiteiten omvatten het pastorale
werk, culturele activiteiten, beveiliging, het lesgeven en het begrafenis-college.
Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Onderwijs
Sociale activiteiten
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving

G. Bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk
van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn, het bestuur en de vrijwilligers verrichten hun
werkzaamheden. Synagogediensten ) worden regelmatig op vrijdag en zaterdag gehouden. Ook op andere religieuze
feestdagen vinden er, naast de sjoeldiensten, activiteiten plaats. In 2018 heeft de NIG Nijmegen onverwacht meer
administratieve lasten gehad, dan te doen gebruikelijk. Deze lasten waren eenmalig van aard.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

