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Doelstelling;  de Stichting heeft als doel; 

a) Het bekend maken van het gedachtegoed en kennis van Mussar 

ten behoeve van de bevolking van Nederland, eventueel gevolgd 

door de rest van Europa, middels het geven van lezingen en 

organiseren van cursussen. 

b) Het behartigen van de belangen van cursisten in Nederland die zich 

bezighouden met Mussar 

c) De Stichting beoogt het algemeen nut 

d) De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel uit een 

georganiseerd evenement voortvloeiende bate zal worden 

aangewend voor een volgend te organiseren evenement. 

Bestuur; Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste 

vijf natuurlijke personen. 

 Het Bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester. 

 In 2017 hadden de volgende personen zitting in het bestuur; 

 De heer D.M.Hage  voorzitter 

 De heer D.Simon  secretaris 

 De heer H.J.Vogel  penningmeester 

 De bestuursleden van de Stichting verrichten hun taken onbezoldigd, 

doch kunnen aanspraak maken op de werkelijk te maken 

onkosten/reiskosten. 

Activiteiten in 2018. 

 Het bestuur van de Stichting kwam in 2018 3x bijeen, op 8 januari, 3 juni en 8 

november. 

 De financiële situatie per 1.1.2018 was positief d.w.z. een positief saldo ad € 5.485,- 

 In 2018 werden 5 va’ads gestart: 1x Zwolle, 3x Amsterdam en 1x Almere. 

 Regelmatig vonden Facilitators meetings plaats, d.w.z. afstemming en intervisie 

tussen Marga & Henri Vogel, Daniël Beaupain en Mirjam van Blankenstein. 

 T.b.v. de deelnemers aan de Mussar avonden is een deelnameformulier ontwikkeld, 

dat de deelnemers bij aanvang van een 7 wekelijkse sessie ondertekenen, tot 



wederopzeggens toe, met een opzegtermijn van 1 maand, waarin deelnemers zich 

verplichten de deelnamekosten van 7 sessies te voldoen. Betalen per deelgenomen 

week is niet aan de orde, men verplicht zich voor een 7 wekelijkse cyclus, dan wel de 

meervouden daarvan. 

 Het gaat gemiddeld om een 40-tal aanmeldingsformulieren/betalingen per 

cursusjaar. Zie verder de begroting voor het cursusjaar 2018/2019. 

 In de facturen wordt vermeld dat de bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn i.v.m. ANBI 

status o.v.v. “bijdrage Mussar Institute Europe”. 

 Vanaf dag 1 hebben de promotie-activiteiten rond het boek ‘De Knikkers en de 

Kroon’ plaatsgevonden binnen het kader van het MIE. In de loop van 2018 werd qua 

verkoop in Nederland een verzadigingspunt bereikt. De voor Amerika in het Engels 

vertaalde versie ging in de loop van het jaar online en kan sindsdien on demand 

worden geprint o.a op de site van Amazon. 

 Gedurende het jaar werd aandacht besteed aan de nazorg en financiële afwikkeling 

van de Mussar Summer Academy die op 22 en 23 juni 2017 in de Uilenburger Sjoel 

was georganiseerd. Aan Maror moest een bedrag worden teruggestort omdat niet 

aan alle voorwaarden die gesteld waren, was voldaan. Maar de totale financiële 

afwikkeling was zodanig dat niet van een eerdere toezegging van TMI - indien er een 

tekort zou zijn - om bij te springen, gebruik gemaakt hoefde te worden. 

 Er werd een bijdrage geleverd aan de studiedag van de LJG Rotterdam i.v.m. hun 25-

jarig bestaan. 

 Voor de hoogste klassen van de JSG Maimonides werd een les gegeven van ca. ¾ uur 

om daarmee bij jongeren interesse te wekken voor Mussar.  

 Met verschillende bijdragen werd actief deelgenomen aan de Limud in Keulen. 

 Was eerder in het jaar het plan om in 2019 weer een kalla te organiseren, uiteindelijk 

werd besloten om het in 2020 te doen. Waarbij de gedachte was om het in overleg 

met TMI meer een Europese tour te laten zijn, d.w.z. de kosten van de buitenlandse 

sprekers met Engeland en Duitsland te delen. Als concept werd gedacht aan ‘Vrijheid’ 

en daarmee in te haken op de viering van 75 jaar Bevrijding. Uitgegaan wordt van 75 

deelnemers. 

 Nadat we hadden gehoord dat het mogelijk is om een scriptie over Mussar te 

schrijven aan de Erasmus Universiteit, hebben we onderzocht in hoeverre het 

mogelijk was samen te werken. 

 Artikelen uit de Nieuwsbrief van TMI werden voor onze website vertaald en 

geplaatst. 

       


