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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 en penningmeester. 

 In 2021 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 adviseur (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 2021. 

Het bestuur van de Stichting kwam in 2021 niet fysiek bijeen, via e-mail en telefoon werden 

lopende zaken behandeld. De pandemie had zowel in Amerika/Canada als in Europa een 

grote invloed op de geplande evenementen. 

In februari werd een boekrecensie van het boek “Hoofd en hart’ gepubliceerd in het blad 

Kerk in Actie. 

De website onderging in maart een kleine onderhoudsbeurt.  

Het plan was om op zondag 21 februari 2021 in samenwerking met TMI (The Mussar 
Institute) een Europese Mussar bijeenkomst te organiseren via ZOOM. Het thema was 
Sjalom. 
Door problemen in Amerika moest dit webinar worden uitgesteld. De datum werd door 
Amerika vervolgens bepaald op 25 april. Voor Nederland een ongelukkige datum omdat op 
dezelfde dag het Limoed evenement plaats vond in Joods Nederland. Ons evenement werd 
bijvoorbeeld  redactioneel aangekondigd in het NIW, maar in hetzelfde nummer stond een 
paginagrote advertentie achterop van Limoed. 
De virtuele Kallah werd door ons ook digitaal breed aangekondigd o.a. via jonet.nl, PaRDeS, 
de eigen website, en verschillende nieuwsbrieven aan de 388 ons bekende Mussarniks in 
heel Europa. De deelnemers kregen tevoren hand-outs toegestuurd. Uiteindelijk werden de 
lezingen en workshops goed bezocht. 

Een Schmuzz’n-sessie in Beth Shalom kon toen in het begin van het najaar de Corona regels 

even wat soepeler waren wegens chronisch tijdgebrek geen doorgang vinden. 

Wat cursussen betreft (Vaádiem in Amsterdam (3x), Delft en Zwolle) was het Mussar jaar 

2021 door gebruik te maken van videoconferencing succesvol ondanks de lockdown. 

 


