
  
 

 

 
Meer informatie over uw sjoel is te vinden op: www.SjoelAmstelveen.nl 
 

Bestuurs-informatie januari 2020 

 

 
De ALV van juni 2019 heeft het bestuur van Sjoel Amstelveen verzocht om de leden regelmatig 
op de hoogte te houden van haar activiteiten. Na ons eerste verslag begin november van het 
vorig jaar sturen wij u deze update van de rest van de maanden november en december 2019.  
 
Vanzelfsprekend verricht het bestuur de lopende bestuurswerkzaamheden en daarnaast heeft 
zij zich de laatste twee maanden met name ingezet t.b.v.: 
 

- Sjnor-actie nieuw eigen handzamer Sefer Thora; 
- Nalopen kosjere status en stoombeurt van al onze tallitot in sjoel;  
- Paint night op 6 november 2019. Wij hopen voor 2020 weer een paar laagdrempelige 

activiteiten voor u te organiseren. Graag horen wij uw opbouwende feedback en/of 
suggesties. 

- Sjabbaton 13 en 14 december 2019; 
- Opstelling begroting; 
- Voortgang aanschaf nieuw sjoelmeubilair; 
- Afwerking renovatie kiddoesjruimte; 
- Voorbereiding organisatie vrijdagavond viering i.s.m. rabbijn A. Camissar; 
- Samenwerking met de CIZ-sjoel; organisatie lezingen; 
- De wekelijkse kiddoesj. 

 
Wij hebben de laatste maanden al een aantal vrijwilligsters kunnen verwelkomen die ons 
hebben laten kennismaken met hun speciale kook- of bakspecialiteiten voor de wekelijkse 
kiddoesj wanneer er geen gesponsorde kiddoesj plaatsvindt. Iedereen heel hartelijk dank voor 
deze inzet! Wij hopen dat het wat dat betreft niet bij deze ene keer zal blijven…… Maar graag 
zien wij ook de hulp van nieuwe vrijwilligers/sters in deze tegemoet.  
 
Kom en stap over die echt niet zo hoge drempel! Meldt u zich hiervoor aan bij Paula de Bruijn of 
Naomi Elzas. 
 
Tenslotte heeft het bestuur van de NIHS te kennen gegeven het gebouw verder te willen 
moderniseren en daar waar nodig nog meer veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook zal er dan 
aandacht aan het verbeteren van de akoestiek worden gegeven. Binnenkort zal ons bestuur 
met het NIHS-bestuur daarover van gedachten wisselen. 
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