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De stichting is opgericht op 3 december 2004 en heeft tot doel:
1. De bevordering van de joods-liturgische muziek voor gemengd koor.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken doel middel van:
• Het regelmatig houden van gemeenschappelijke repetities
• Het geven van (openbare) uitvoeringen
• Het verlenen van medewerking aan muzikale en andere culturele evenementen
• Het onderhouden van contacten met andere koren en zanggroepen, en voorts door middel van al
hetgeen bevorderlijk kan zijn voor het doel van de stichting.
Per 1 januari 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt:
• Mevr. A.E. Rottenberg-Spiekman (voorzitter)
• Mevr. J.C. Frankenhuis (secretaris)
• Mevr. M. Winnink-Dasberg (penningmeester)
• Mevr. A.M. Bremer (lid)
• Mevr. V.L. Melkman-Mulder (lid)
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
In het kalenderjaar 2018 zong het koor bij de viering van alle Joodse feest- en gedenkdagen in de
synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Tevens verleende het koor haar medewerking bij
vier andere uitvoeringen, nl. voor de verjaardag van de voorzitter, de heer F. Salomon, in januari 2018, de
viering van het 25-jarig jubileum van rabbijn Menno ten Brink (in aanwezigheid van burgemeester Halsema
en minister De Jonge), de opening van de tentoonstelling van de Leo Smit Stichting en de Chanoekaviering
in het verzorgingstehuis Beth Shalom.

Liquide middelen
Overlopende activa

Kosten dirigent
Kosten uitvoeringen
Overige kosten
Positief resultaat

BALANS per 31 december 2018:
€ 18.952,69 Vermogen:
€
250,00 Overlopende passiva
€ 19.202,69
Staat van Baten en Lasten over 2018:
€ 9.880,85 Subsidies
€
768,50 Bijdrage Maror CD opname
€
331,69 Opbrengst uitvoeringen
Opbrengst CD verkoop
Bijdrage zangers
€ 5.227,90 Overige baten
€ 16.208,94

€ 19.171,44
€
31,25
€ 19.202,69
€ 8.464,22
€ 3.073,00
€ 1.150,00
€
860,00
€ 2.615,00
€
46,72
€ 16.208,94

Dit resultaat werd positief beïnvloed door de ontvangst van een bijdrage van de ”Stichting Collectieve
Maror gelden” voor het maken van een CD met muziek van de 19e -eeuwse componist Louis Lewandowski,
terwijl de gemaakte kosten voor de productie van deze CD ad. € 5.584,16 in het boekjaar 2017 werden
gemaakt.

