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Algemeen 

Toelichting jaarrekening  
Het vervuld ons met grote dankbaarheid naar Hashem dat wij u deze jaarrekening kunnen 

presenteren. Als wij terugkijken naar het afgelopen jaar is duidelijk dat ondanks de pandemie 

onze gemeente is gegroeid en financieel gezond is.  

In november 2019 is KAO ingeschreven in de kamer van Koophandel en gestart met de 

samenkomsten in H.I. Ambacht. In april 2020 is de eigen rekening geopend. Door de 

pandemie zijn de fysieke samenkomsten in het voorjaar niet mogelijk geweest en hebben  

we onze samengekomen digitaal moeten organiseren. In december 2020 was de gemeente 

zover gegroeid dat we moesten verhuizen naar een grotere locatie. Tevens is in december 

het bestuur uitgebreid met twee leden en KAC gestart in Harderwijk. Hoewel we zijn 

begonnen met een nagatief saldo op 1 januari 2020 is bij de afsluiting van het jaar duidelijk 

dat de Kehilot er financieel goed voor staan. Hiervoor willen we de Almachtige en u danken 

voor de giften.  

 

Onze hoop en gebed is dat we in het komende jaar onze samenkomsten kunnen voortzetten 

en gezamenlijk kunnen groeien in geloof en onderlinge liefde. Het geld dat we ontvangen 

willen we inzetten om onze doelstellingen te bereiken.  

Kehilat Ahavat Olam en Kehilat Ahavat Chesed  
Kehilat Ahavat Olam (KAO) en Kehilat Ahavat Chesed (KAC) zijn de namen van de twee 

Joods Messiaanse Kehilot in Alblasserdam en Harderwijk. Kehilah (meervoud kehilot) is het 

hebreeuwse woord voor gemeenschap of gemeente. 

Adres: Rijnstraat 434 in Alblasserdam 

Postadres: Marslaan 103, 2957 SE Nieuw-Lekkerland 

Kvk nummer: 6643165 

RSIN nummer: 8605.96.850 

Rekeningnummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Kehilat Ahavat Olam 

Statutaire vestigingsplaats: H.I. Ambacht 

Website: www.ahavatolam.nl 

Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen. 

Voorzitter: dhr. R. van der Slik 

Secretaris: dhr. B. van Zanten 

Penningmeester: dhr. S. Janse  

Bestuurslid: dhr. A. van der Weijde 

Bestuurslid: dhr. J.N. van der Lingen 

 

www.ahavatolam.nl
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Beloningsbeleid 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Bestuursleden en vrijwilligers zetten zich 

vrijwillig in voor de Kehilat en ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun 

inspanningen. 

Vaststelling jaarrekening 
Deze jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 22 februari 2021.   
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De jaarrekening  

Deze jaarrekening is de jaarlijkse financiële rapportage waarmee het bestuur zichzelf en 

anderen inzicht verschaft in de financiën van de Kehilot. De periode waarover verslag wordt 

gedaan is het kalenderjaar 2020.  

Balans 
In onderstaande overzicht is de balans van de Kehilot over 2020 zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting negatief saldo 1 januari 2020 

Omdat vanuit het bestuur de zaalhuur van november en december 2019 is betaald maar nog 

geen eigen rekening was geopend en ook geen giften waren ontvangen is begonnen met 

een negatief saldo in 2020.   

Reserveringen 

Op het saldo van 31 december 2020 is een reservering van € 775 gemaakt voor het 

weeshuis in India. Dit betreft het geld dat in de maand december is gedoneerde en 

overgemaakt maar door vertraging bij de bank pas in januari 2021 van de rekening werd 

afgeschreven. Het bedrag bestaat voor € 750,- aan giften en € 25,- aan transactiekosten 

omdat het een overboeking buiten europa betreft.      

Leningen 

De Kehilot heeft geen leningen of geld uitgeleend.  

 

Materiële vaste activa 

De bezittingen van de Kehilot bestaan uit de aangeschafte apparatuur en materialen.  

De vervangingswaarde hiervan bedraagt ongeveer € 2.000,-.  

 

 

Saldo Kehilot  
1-1-2020 

€             -657,90 

Inkomsten €         20.733,71 

Uitgaven €         14.028,20 

Saldo rekening  
31-12-2020 

€            6.047,61 

Reserveringen €               775,00 

Saldo Kehilot  
31-12-2020 

 
€            5.272,61 
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Inkomsten en uitgaven 

Inkomsten 
In 2020 is voor € 20.733,71 overgemaakt aan de Kehilot. Dit bedrag kan onderverdeeld 

worden in giften en betalingen. De betalingen zijn gedaan om het boek “The Besorah 

according tot Covid-19” van Rabbi Itzhak Shapira aan te schaffen, dit project wordt op de 

volgende pagina toegelicht.  

De giften om het werk van de Keilot mogelijk te maken zijn grotendeels rechtstreeks 

overgemaakt naar de rekening van de Kehilot, slechts 3% betreft een fysieke donatie in de 

tsedakabox tijdens de samenkomsten. Twee maal is een financiële ondersteuning ontvangen 

vanuit Shuvu Nederlands voor aanschaf van een camera en beamer.  

Uitgaven 
In 2020 is door de Kehilot € 14.028,20 uitgegeven. In onderstaande grafiek is zichtbaar aan 

welke doelen dit geld is besteed.   

 

 

Ten aanzien van de gemaakte kosten willen we het volgende toelichten 

Weeshuis in India  

De hoogte van de maandelijkse donaties aan het weeshuis zijn geheel afhankelijk van de 

overgemaakte giften voor het weeshuis in de betreffende maand. De transactiekosten van  

€ 25,- worden wel betaald uit de algemene middelen van de kehilot. De reden hiervoor is dat 

we willen dat 100% van het gedoneerde geld naar het weeshuis gaat. 

 

Materiaal 

De kosten voor materiaal zijn gemaakt om gezamenlijk de Bijbelse feesten te kunnen vieren 

en besteed aan o.a. feestverlichting, versieringen, borden en bestek.   

bankrekening 

huisvesting 

materiaal  

techniek 

project boek Besorah 

Weeshuis 
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Techniek 

De hoge kosten voor techniek zijn veroorzaakt doordat bij het opstarten van onze gemeente 

een groot gedeelte van de benodigde apparatuur direct aangeschaft moest worden. Doordat 

de diensten ook via internet (YouTube en Facebook) gevolgd kunnen worden is ervoor 

gekozen een kwalitatief goede camera en microfoon te kopen. Door Shuvu Nederlands is 

financieel bijgedragen aan het mogelijk maken van deze investeringen. Daarnaast is door 

Shuvu Nederlands de benodigde software ter beschikking gesteld. 

Project boek Beshorah 

Door een van de betrokkene van de Kehilot is een bedrag gedoneerd voor de aanschaf van 

het boek “The Besorah according tot Covid-19” van Rabbi Itzhak Shapira. Dit geld is gebruikt 

om twee dozen met deze boeken vanuit Amerika naar Nederland te verzenden. Hierdoor 

konden geïnteresseerden dit boek zonder de, afzonderlijke veel hogere, transportkosten 

aanschaffen. De boeken worden zonder winst aan de geïnteresseerde leden verkocht. Na 

verkoop van de boeken blijft het geld eigendom van onze Kehilot en kan worden gebruikt om 

onze doelstellingen te realiseren.    

 


