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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 2020 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 heer D. Beaupain

lid (tevens lid van de Board of Directors
van TMI)

De bestuursleden van de Stichting verrichten hun taken onbezoldigd,
doch kunnen aanspraak maken op de vergoeding van de werkelijk te
maken onkosten/reiskosten.
Activiteiten in 2020.
Het bestuur van de Stichting kwam in 2020 vier maal in vergadering bijeen, op 6 februari
2020, 15 maart (via Skype), 25 mei en 15 juni (via ZOOM).
Het begin van het jaar 2020 werd uiteraard overschaduwd door het overlijden van Marga
Vogel eind 2019.

Wat cursussen betreft (Vaádiem in Amsterdam (3x), Delft en Zwolle) was het Mussar jaar
2019 succesvol en dat liep naadloos over in 2020 en wist zich gedurende het jaar te
handhaven ondanks de lockdown.
Almere stond begin van het jaar “on hold” maar werd door Henri later in het jaar weer
opgepakt.
Veel tijd en energie is in het jaar 2020 gestoken in de voorbereidingen van de op 12 mei
geplande kallah. Het concept was ‘Vrijheid’ waarmee ingehaakt werd op de nationale viering
van 75 jaar Bevrijding. Er was uitvoerig e-mailoverleg met de sprekers in Canada en Israël, en
met de organisatoren in Keulen (11 mei) en Londen (13 mei).
Naast het opstellen van een begroting en conceptprogramma, fondsenwerving en subsidie
aanvragen, werden reisschema’s opgesteld, hotelboekingen en zaalhuur voorbereid.
Fotograaf en advertentieruimte werden geboekt. Sjoelbezoek van de sprekers, koshere
maaltijden en catering werden ingepland.
Het plan was dat Rabbijn Menachem Sebbag aan einde van de Kallah een sjioem zou houden
ter nagedachtenis van Marga Vogel z.l. waarbij de aanwezigheid van een groot aantal
vrienden en familieleden werd verwacht met de consequenties vandien voor de catering e.d.
Er werd zelfs al een vlaggenstadaard aangekocht waarin de nationale vlaggen van Canada,
de Verenigde Staten, Engeland, Rusland en Polen zouden wapperen.
Door de coronacrisis werd op 15 maart het besluit genomen om het evenement niet door te
laten gaan op 12 mei. De sprekers konden niet vliegen. Uitgezocht moest worden of de
tickets voor vliegtuigen en treinen gecanceld konden worden. Alles moest worden
teruggedraaid.
Om de Va’adim te kunnen continueren werd een betaald ZOOM-account aangeschaft en de
deelname prijs werd gehalveerd.
Op de geplande datum 12 mei werd een lezing gerealiseerd met Alan Morinis. 47
deelnemers uit binnen- en buitenland namen deel via ZOOM. Alan Morinis wist een
aansprekende link te leggen tussen het thema Bevrijding en de Omertelling. Een opname
van de lezing werd door een video-editor bewerkt en is via de website gepubliceerd.
Op 7 juli werd het eerste exemplaar van de Nederlandse vertaling van het boek ‘With Heart
in Mind’ gepresenteerd aan de auteur Alan Morinis. Het is het tweede boek van Morinis dat
door Henri Vogel is vertaald en de vertaling is voorzien van voorwoorden van rabbijn
Menachem Sebbag en rabbijn Joram Rookmaaker, die tijdens de presentatie ieder ook kort
ingingen op de inhoud van het boek. Over het boek verschenen verschillende recensies,
waaronder ook één in het NIW op 9 oktober.
Op zondagmiddag 1 november werd weer een Schmuzz’n sessie gehouden voor
belangstellenden en oud deelnemers, dit keer niet in Beth Shalom, maar via ZOOM.

