STICHTING MUSSAR INSTITUTE EUOPE
JAARVERSLAG 2019
Statutaire naam;

Stichting Mussar Institute Europe

Vestigingsplaats;

Gemeente Almere

Rechtsvorm;

Stichting met ANBI Status
ANBI nummer 8552.83.993

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 en penningmeester.
In 2019 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

Mevr. M. Vogel-Granade z.l. algemeen bestuurslid
De bestuursleden van de Stichting verrichten hun taken onbezoldigd,
doch kunnen aanspraak maken op de vergoeding van de werkelijk te
maken onkosten/reiskosten.
Op 20 november 2019 werd de Stichting diep getroffen door het plotseling overlijden van
Marga Vogel. Zij was met hart en ziel een Mussarnik, vol liefde voor een ieder, een stralend
en verbindend ‘Mensch’. Met haar enorme kennis was zij actief, leidend, direct en
inspirerend. Haar bevlogen inbreng wordt gemist. Lees In memoriam.
Activiteiten in 2019.
Het bestuur van de Stichting kwam in 2019 drie maal in vergadering bijeen, op 4 februari, 5
augustus en 6 november.
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In 2019 waren 5 va’ads actief: 1x Zwolle, 3x Amsterdam en 1x Almere. Ook in Delft
werden de mogelijkheden voor een va’ad verkend.
Regelmatig vonden Facilitators meetings plaats, d.w.z. afstemming en intervisie
tussen Marga & Henri Vogel, Daniël Beaupain en Mirjam van Blankenstein.
Mede naar aanleiding van het verschijnen van een artikel in het blad Mantra over het
boek ‘De Knikkers en de Kroon’ werd in februari 2019 besloten om nog eens 50
exemplaren te laten drukken.
Op zondagmiddag 24 maart 2019 werd een Schmuss-middag voor in Mussar
geïnteresseerden georganiseerd in Beth Sjalom.
Veel energie werd gestoken in de voorbereidingen rond de op 12 mei 2020 te
houden kallah. De opzet was om het in overleg met TMI meer een Europese tour
(Nederland, Duitsland en Engeland) te laten zijn, d.w.z. de kosten van de vlieg- en
treinreizen van de buitenlandse sprekers met de andere landen te delen. Als concept
werd gewerkt aan ‘Vrijheid’ waarmee ingehaakt werd op de viering van 75 jaar
Bevrijding. Uitgegaan werd van een 50- tot 75-tal deelnemers.
Begroting en conceptprogramma werden opgesteld. Fondsenwerving en subsidie
aanvragen werden ter hand genomen, reisschema’s opgesteld, hotelboekingen en
zaalhuur voorbereid. Sjoelbezoek van de sprekers, koshere maaltijden en catering
werden ingepland.
Het evenement werd op de site aangekondigd en eind december verscheen een
eerste aankondigingsadvertentie in het programmablad van het eindejaars Chanoeka
concert.
Er was uitvoerig overleg met de sprekers in Canada en Israël, en met de
organisatoren in Keulen en Londen.
Wat ook gedurende het hele jaar punt van aandacht was: de vertaling van het boek
‘Heart in Mind’ van Alan Morinis door Henri Vogel. Het idee was om het boek te
presenteren ook op 12 mei 2020 aan het eind van de kallah in de Uilenburger sjoel.
De rabbijnen Menachem Sebbag van Amos en Joram Rookmaaker van de LJG
Amsterdam werden bereid gevonden om een voorwoord te schrijven.
Artikelen uit de Nieuwsbrief van TMI werden voor onze website vertaald en
geplaatst.
Het eind van het jaar 2019 werd uiteraard overheerst door het overlijden van Marga
Vogel. Overlijdensadvertenties werden geplaatst en diverse In Memoriams kunt u
aantreffen op deze site.

