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Inleiding

Geachte lezer, 

Een chassidische anekdote vertelt over een man die graag Eli’jahoe 
Hanavie (de profeet Eli’jahoe) wilde ontmoeten. Maar wat hij ook deed, 
hij kreeg de profeet Eli’jahoe niet te zien. Hij raakte volledig gefrustreerd, 
totdat de Ba’al ShemTov (1698 – 1760) hem erop wees dat de man zelf 
Eli’jahoe Hanavie was, omdat hij geheel belangeloos een medemens had 
geholpen. Een fysieke ontmoeting met een ander was dus overbodig. 
Zodra hij de importantie van hulp aan de medemens besefte en ernaar 
handelde, was de ontmoeting een feit. 

Een wondermiddel dat het joodse leven in Nederland nieuw elan kan 
inblazen bestaat niet. Dat werd mij duidelijk uit gesprekken die ik het 
afgelopen jaar heb mogen voeren met zowel de ervaringsdeskundigen, 
de ouderen, alsook met de jongeren. Elders op zoek gaan naar 
oplossingen zal niets opleveren. Het echte (wonder)middel ligt dicht bij 
huis: onze jongeren zullen zelf de toekomst van de joodse gemeenschap 
in Nederland moeten bepalen en vormgeven. 

Chabad on Campus richt zich op het creëren van de randvoorwaarden 
die het mogelijk maken dat jongeren zich in een veilige omgeving en op 
een gezonde wijze kunnen inzetten voor de Joodse gemeenschap en voor 
Israël. ‘Empowerment’ van de jonge generatie staat centraal.

Toen wij enkele maanden geleden persoonlijk getroffen werden door 
een tragisch verlies, voelden wij het resultaat van de vele hechte 
vriendschappen die wij de afgelopen jaren hebben mogen opbouwen, 
zowel met jongeren als met een oudere generatie. Ook het vertrouwen 
afgelopen jaar van de meer dan honderdvijftig personen en stichtingen 
die bereid zijn geweest om tijd en financiële middelen te investeren in 
Chabad on Campus, stemt ons tot innige dankbaarheid.

De profeet Eli’jahoe is geen vreemde. De profeet Eli’jahoe bent u, dat zijn 
wij en dan zijn de jongeren. Tezamen zullen we ook het komende jaar 
weer een prachtige bijdrage leveren aan Joods Nederland. 

Veel leesplezier, 
Esty & Yanki Jacobs

Amsterdam,  29 juli 2021
 20 av 5781
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Over Chabad on Campus

Sinds 2012 heeft Chabad on Campus laten zien dat er behoefte is aan 
beleving van Jodendom bij jongeren en dat met gerichte activiteiten deze 
behoefte ook daadwerkelijk gemobiliseerd kan worden. Esty en Yanki 
Jacobs zijn erin geslaagd om vorm en inhoud te geven aan dit fenomeen.

Chabad on Campus is opgericht in 2012 met als primaire doelgroep 
de Joodse studenten in Nederland. Door middel van een breed scala 
aan activiteiten is Chabad on Campus erin geslaagd om een veelheid 
aan joodse studenten te bereiken en te mobiliseren. Het succes van 
de studentenactiviteiten is verder getrokken en nu, zeven jaar later, is 
Chabad on Campus naast de programma’s voor studenten actief met 
Young Professionals, jonge gezinnen alsook middelbare scholieren. Ook 
voor veel expats, jonge en veelal hoogopgeleide Joodse gezinnen die 
het antisemitisme in Frankrijk en Turkije ontvluchten en zich gevestigd 
hebben in Nederland, is Chabad on Campus het aanspreekpunt.

Op onze functionarissen, wordt inmiddels ook veel beroep gedaan door 
andere organisaties. Hierbij moet je denken aan het leiden van Bar 
en bat Mitswot, het voltrekken van Joodse huwelijken maar ook het 
begeleiden van jongerenreizen, presentaties voor studentenverenigingen 
alsook het hosten en geestelijk begeleiden van de verschillende joodse 
jongerenorganisaties in Nederland. Ook heeft Yanki Jacobs de afgelopen 
drie jaar deelgenomen aan het ambtswoningoverleg, dit in het kader van 
antisemitisme bestrijding. 

Over de afgelopen negen jaar hebben er 3000 jongeren deelgenomen 
aan de activiteiten van Chabad on Campus. Dit staat los van het bereik 
die onze organisatie of rabbijn heeft als hij optreedt bij een andere 
instelling of het bereik via de verschillende vormen van media (social 
media, WhatsApp, videoboodschappen alsook radio optredens en 
interviews in de landelijke kranten). 

Onze ambitie is om naast de uitbreiding van het aantal bereikte jongeren 
ook het programma zelf meer te verdiepen en intensiveren. Meer 
contactmomenten en een vergroting van de inhoudelijke gesprekken, 
waar naar onze ervaring steeds meer behoefte aan is. 
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Pastorale zorg

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Chabad on Campus 
is de pastorale zorg. Wil de Joodse gemeenschap, in breedste zin van het 
woord, dat de jongeren zich verbonden voelen met de gemeenschap en 
religie, is het van belang dat er voor hen een aanspreekpunt is. Chabad 
on Campus voorziet in die behoefte door de activiteiten van Esty en Yanki 
Jacobs. 
 
Als het gaat om zaken die enigszins te maken hebben met religie, 
vaak op bijzondere maar soms ook verdrietige momenten, weten de 
jongeren hem goed te vinden. Voor het voltrekken van huwelijken, en/
of de voorbereiding daartoe maar ook op verdrietige momenten zoals 
begrafenissen en de begeleiding daaromheen, doen veel jongeren beroep 
op hen. Het feit dat onze rabbijn en echtgenote zelf ook jong zijn maakt 
het contact makkelijker. Nog belangrijker is dat zij de taal en mentaliteit 
van de jongeren begrijpen en spreken en daarmee een makkelijke 
toegang tot pastorale zorg bieden.

In het moderne 2020 zijn jongeren in het algemeen op zoek naar 
zingeving. Dat is wellicht ook de reden dat velen zich inzetten voor het 
klimaat of veganisme etc. Ook de Joodse jongeren willen weten of het 
Jodendom hen ook zingeving te bieden heeft. Hierover vinden er talloze 
privé dan wel groepsgesprekken plaats. Het is belangrijk en essentieel 
om te vermelden dat deze gesprekken nooit een dwingend of gesloten 
karakter hebben. Er wordt respectvol omgegaan met de ziens- en 
leefwijze van de gesprekspartner en nooit zal de persoon op belerende 
wijze worden toegesproken. Als het gaat over zaken die te maken hebben 
met bijvoorbeeld seksualiteit, abortus of echtscheidingen dan hebben 
veel mensen de behoefte om hier ook met een rabbijn/rebbetzin over te 
spreken. 

Bij Chabad on Campus is het beleid om altijd aan te horen, wellicht te 
adviseren indien daartoe behoefte is, maar mensen er ook altijd op 
te wijzen, dat zij uiteindelijk zelf een keuze moeten maken. Niemand 
anders, ook geen Rabbijn, familielid of ander hulpverlener mag- en kan 
voor hen beslissen. 
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Esty

Vanzelfsprekend delen Yanki en Esty de verantwoordelijkheid voor  
Chabad on Campus. Echter vervult Esty ook op basis van haar eigen ver-
antwoordelijkheid een essentiële plaats bij Chabad on Campus. Zij bouwt 
de contacten uit met de mannen en vrouwen binnen de doelgroepen 
en ook het organiseren van de verschillende challah bake events, de 
girls-only-sjabbat, de zondagochten joodse les, bat mitswa lessen, bege-
leiding voorafgaande de choepa alsook het adviseren van jonge moeders, 
behoort allemaal tot de activiteiten waar Esty de absolute lead in heeft. 
Inmiddels is er ook een vaste clientèle die elke vrijdagmiddag challes ko-
men ophalen bij Esty en daardoor dus ook thuis de sjabbat vieren. 

Sociale hulpverlening

Uiteraard zijn er gesprekken die te maken hebben met religie. Een 
groot deel echter, wellicht 80%, zijn veel breder qua inhoud. Omdat 
ons rabbijnen-echtpaar het vertrouwen geniet van veel jongeren maar 
tegelijkertijd ook op een gepaste afstand blijft, is het contact veelzijdig. 
Verbroken relaties, het vinden van een baan, omgang met ouders, 
problemen op school, huisvesting etc. zijn onderwerpen waar men 
met onze jongerenrabbijn en echtgenote over praat maar zij hoeven 
daar niet per se een religieus standpunt over te horen. Esty en Yanki 
worden in deze niet benaderd als rabbijn perse maar meer als vriend 
of vertrouwenspersoon met een luisterend oor. Het spreekt vanzelf 
dat, wanneer er mogelijk sprake is van een mentale of lichamelijke 
aandoening, de personen worden doorverwezen naar daarvoor 
aangewezen instanties en personen (Sinaï Centrum etc.). 
Voor veel mensen zullen de gesprekken alleen al voldoende zijn, maar 
soms is de behoefte aan hulpverlening breder. Bijvoorbeeld als het gaat 
om het vinden van geschikte huisvesting, banen, en andere zaken dan zal 
de jongerenrabbijn deze personen ook in contact brengen met de juiste 
partijen om hen verder te helpen. 
Voor de gemeenschap in bredere zin is het belangrijk dat de jongeren ook 
bij zaken die niet rechtstreeks te maken hebben met religie toch weten 
dat er “een gemeenschap” is die hen helpt. Chabad on Campus wil op 
deze wijze duidelijk maken dat er zo een gemeenschap is die klaar voor 
hen staat en waarmee men zich kan verbinden. En dat het een verbinding 
is die voor het leven gesmeed kan worden. 
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Doelgroepen
  
Toen Chabad on Campus bijna negen jaar geleden begon, bestond de 
doelgroep uitsluitend uit studenten. Maar de studenten van acht jaar 
geleden zijn nu afgestudeerd en beginnen gezinnen te stichten, Tevens 
komen zij in een andere fase van hun professionele leven. Chabad on 
Campus blijft voor hen de verbinding met de gemeenschap. Datzelfde 
geldt voor hun partners als voor hun nog jonge kinderen - zo is duidelijk 
geworden-. Tevens ontstaat er bij het doen van de choepot contact met 
de ouders, grootouders, neven en nichten bijvoorbeeld. Tegelijkertijd 
komen er ook nieuwe jonge studenten die op zoek zijn naar verbinding 
met hun Jodendom. Als een soort olievlek verbreedt die verhouding 
tussen Chabad on Campus en de gemeenschap zich. Wij voorzien dat er 
nog lang geen eind komt aan deze ontwikkeling, integendeel deze zal 
zich alleen maar versterken. 

Ook andere (leeftijd)groepen worden bereikt via samenwerking met 
andere organisaties, (JBO, Maccabi etc.) maar ook omdat mensen ons 
rabbijnen-echtpaar weten te vinden via via of door de aanwezigheid op 
social media. 
 
Een ander voorbeeld is hoe een aantal personen, in de leeftijd van 40/50, 
los van elkaar contact heeft opgenomen met onze rabbijn. Zij gaven aan 
een dat zij het betreuren dat er voor hun leeftijd, in bepaalde situaties, 
bijvoorbeeld indien ze een echtscheiding achter de rug hebben, voor hun 
gevoel geen plek is in de gemeenschap waar ze zich thuis kunnen voelen. 
Chabad on Campus heeft toen een brainstormsessie gehouden met tien 
personen waaruit de oprichting van Mokum Social Club is voortgekomen. 
Chabad on Campus heeft de eerste sjabbatmaaltijd gehost en geholpen 
met de opstart, maar met de intentie dat deze groep uiteindelijk haar 
eigen activiteiten zouden gaan organiseren. Terugblikkend kan gezegd 
worden dat dit succesvol was, de groep zich inmiddels heeft aangesloten 
bij Maccabi maar voor bijvoorbeeld de sjabbatvieringen beroep doet op 
Chabad on Campus. 
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Landelijk

Een essentieel uitgangspunt van Chabad on Campus is dat het zich 
niet alleen op de grote steden richt maar ook – en misschien juist – een 
bijdrage wil leveren aan het Joods leven in de rest van het land. Om 
die reden bezoekt onze jongerenrabbijn met regelmaat bijeenkomsten 
in de voor joodse studenten in Groningen, Utrecht, Maastricht etc en 
onderhoudt hij contact met jongeren door heel het land. Ook verleent 
Chabad on Campus advies en ondersteuning aan lokale Joodse 
gemeenschappen en functionarissen, hoe ook zij jongeren op een 
efficiënte manier kunnen bereiken. 

Externe contacten (overheid etc)

Overheidsorganisaties hebben bij een gesprek met vertegenwoordigers 
van de Joodse gemeenschap vaak ook behoefte aan jonge gezichten. 
Bij het ambtswoning-dialoog van de burgemeester van Amsterdam, is 
Yanki Jacobs een vaste deelnemer. Ook bij verschillende herdenkingen 
en andere gelegenheden in het land wordt er beroep gedaan op onze 
jongerenrabbijn om te spreken en aanwezig te zijn. In velerlei gesprekken 
die zowel op lokaal als op landelijk niveau worden gevoerd met 
raadsleden, tweede kamer leden en andere volksvertegenwoordigers 
betreft het vaak onderwerpen als vrijheid van G-dsdienst, vrijheid 
van onderwijs en de bestrijding van antisemitisme en discriminatie. 
Naast deze overheidsinstellingen zijn er ook ander organisaties die 
met regelmaat beroep doen op onze jongerenrabbijn. Het betreft 
uiteenlopende organisaties zoals scholen, universiteiten maar ook 
bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis. 
 
Voorafgaande aan de gesprekken neemt Yanki contact op met 
specialisten op specifieke gebieden (CJO, CIDI, BleW of anderen) om goed 
voorbereid aan te kunnen schuiven bij een overleg. 
De deelname aan het publieke debat is niet alleen belangrijk voor het 
debat zelf, maar draagt dit ook bij aan de informatie en kennis van onze 
jongerenrabbijn. Hij kan hierdoor het gesprek over vaak ingewikkelde 
kwesties beter voeren met de studenten en jongeren. 
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Publicaties

Chabad on Campus mag zich verheugen op belangstelling van – en in – 
de media. Met enige regelmaat worden er in het NIW foto’s gepubliceerd 
van de activiteiten van Chabad on Campus. Ook heeft Yanki Jacobs 
als vaste gast deelgenomen aan het Radio 1 programma: Dit is de 
Zondag. Een programma waarin de gasten één uur de tijd krijgen om 
het te hebben over zingeving en relevant nieuws. Tevens heeft onze 
jongerenrabbijn gedurende 2020 wekelijks een column geschreven 
voor de website joods.nl en publiceerde eind december 2020 het 
Reformatorisch Dagblad een interview met als titel “Jongerenrabbijn voor 
alle leeftijden” en publiceerde het Financieel Dagblad een interview over 
zingeving vanuit Joods perspectief. 

Het beleid van Chabad on Campus is dat de contacten met media 
voornamelijk moeten gaan over positieve aspecten van het Jodendom 
en minder over antisemitisme en Israël problematiek. Dit omdat het 
belangrijk is dat onze eigen jongeren beseffen dat het Jodendom 
veel meer te bieden heeft dan alleen “hoofdpijndossiers”. Chabad on 
Campus heeft niet de pretentie de hele Joodse gemeenschap te willen 
vertegenwoordigen. Dat ligt niet op haar weg. Toen op verzoek van 
Thijs van de Brink onze jongerenrabbijn deelnam aan het programma 
“Nieuwlicht” heeft Yanki Jacobs gesteld dat hij dit alleen wilde doen 
tezamen met een persoon van het CJO dan ook een andere Joodse 
instantie. 

Samenwerking

Chabad on Campus is er voor de versterking van de bredere Joodse 
gemeenschap in zijn geheel. In het verlengde daarvan adviseert en 
ondersteunt en adviseert Chabad on Campus ook andere organisaties 
daar waar mogelijk. Organisaties met wie er wordt samengewerkt of 
die een beroep hebben gedaan op onze jongerenrabbijn gedurende het 
afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld: Maccabi Nederland, Joods Bijzonder 
Onderwijs, de Israëlische Ambassade, de Joodse Gemeenste Amsterdam, 
Haboniem, JMW, Bij Leven en Welzijn, Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork en het Rode Kruis. 
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BleW

Een bijzondere band is er met Bij Leven en Welzijn, de organisatie 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de Nederlands Joodse 
gemeenschap. Los van de zeer gewaardeerde activiteiten die Chabad 
on Campus organiseert voor de vrijwilligers van BLeW, is Yanki Jacobs 
inmiddels aangesteld als huisrabbijn voor Bij Leven en Welzijn.

Zondagochtend Joodse les

Professioneel en huiselijk zijn twee elementen die terugkomen in de 
Chabad on Campus programmering. Zo ook bij de Zondagochtend Joodse 
Les. Drie jaar geleden begon Chabad on Campus met Joodse les op de 
zondagochtend, voor kinderen die niet op een Joodse school zitten. Het 
is belangrijk dat er ook voor hen kundig en professioneel Joods onderwijs 
beschikbaar was. Sinds de start weten steeds meer ouders Chabad on 
Campus te vinden voor de klassikale zondagochtend Joodse les alsook 
voor privé lessen. 
Middels het gebruik van Montessori-achtige lesmethoden, alsook door 
aanwezigheid en betrokkenheid van de ouders te bemoedigen, kan ieder 
kind op eigen niveau genieten van joods onderwijs op een wijze dat ook 
de ouders er zich aangenaam bij voelen. 

Financiering

Chabad on Campus wordt gefinancieerd door Nederlandse stichtingen 
en particulieren. Substantiele bijdragen worden verleend door 
Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland, Stichting Levi Lassen en 
Stichting Israëlitische Gezondheidskolonie Rotterdam. Ook werden wij 
ondersteund door meer als 100 individuele donateurs. 

Chai Club

In december 2020 is een nieuw initiatief van start gegaan waarmee 
jongeren worden geënthousiasmeerd om ook in financiële zin bij 
te dragen aan de Joodse gemeenschap. Dit middels kleinere maar 
maandelijkse overboekingen. 
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2020 KORT SAMENGEVAT

Amsterdam, 23 mei 2021

Voorafgaande aan Covid-19 zag Chabad on Campus een buiten- 
proportionele stijging aan deelnemers bij de activiteiten. Dit zowel bij de 
vrijdagavondmaaltijden waar soms wel 80 jongeren aan tafel zaten, de 
sjoeldiensten, de zondagochtend joodse les, de maandagavond  
mensa-avonden alsook de persoonlijke contactmomenten.

In het laatste deel van het verslagjaar is het duidelijk dat de activiteiten 
door de pandemie aanzienlijk gewijzigd zijn. Enerzijds minder 
bijeenkomsten maar anderzijds meer inspanningen vanuit de organisatie 
om mensen te blijven betrekken. Als succesvol voorbeeld mag het 
verdelen van pesach-pakketten gelden, waarbij Chabad on Campus zo’n 
700 huishoudens mocht assisteren in het vieren van pesach alsook ons 
chanoeka project waarbij 400 jongeren een eigen menora ontvingen en 
het aansteken daarvan ook massaal hebben gedeeld op social media. 

Bovendien zagen wij dat het beroep op individuele basis sterk 
is toegenomen. Het blijkt dat onder dergelijke omstandigheden 
mensen juist meer behoefte hebben aan persoonlijk contact met de 
jongerenrabbijn, bij gebrek aan normale vormen van binding. 

Hoewel Chabad on Campus zo creatief als mogelijk omgaat met de 
situatie door bijvoorbeeld het initiëren van projecten via social media en 
bewegend beeld is het ontbreken van de grote bijeenkomsten uiteindelijk 
een gemis voor Joods Nederland. 

Bij het schrijven van dit eindverslag is er zicht op het einde van deze 
coronaperiode. Een aanzienlijk deel van de bevolking is inmiddels 
gevaccineerd en langzaam maar zeker begint de maatschappij weer op 
gang te komen. 

Als Chabad on Campus kijken wij terug op een bijzondere periode waarin 
we veel mochten betekenen voor de jongeren van Joods Nederland, 
vooral ook op persoonlijk vlak. 
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Jaarrekening
2020
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VAN DE PENNINGMEESTER

De resultaten over 2020 en de vooruitzichten over 2021 hebben wellicht 
nog enige toelichting nodig.

Erfpachtgelden

In 2019 heeft Chabad on Campus een belangrijke subsidie gekregen 
van de Gemeente Amsterdam uit de zogenaamde erfpachtgelden. We 
dienden een aanvraag in ten behoeve van een driejarig programma van 
extra activiteiten. We hebben deze subsidie in de jaarrekening verwerkt 
als bestemmingsreserve. Ten einde in drie jaar een bedrag vrij te laten 
vallen. Corona heeft de uitvoering van de plannen beperkt, waardoor 
wij in 2020 en voorzienbaar in 2021 telkens voor 50k extra activiteiten 
kunnen en uitvoeren, welke gefinancierd worden uit het vrijvallen van 
deze bedragen uit die bestemmingsreserve.

Donateurs en sponsors

Chabad on Campus is een organisatie die voor haar financiering geheel 
afhankelijk is van vrijwillige bijdragen van deelnemers, particuliere 
sponsors die een belangrijke bron van inkomsten vormen en fondsen, 
zonder welke de organisatie niet zou kunnen bestaan.
Wij zijn allen die hun waardering voor het werk van Chabad on Campus 
op deze manier willen uitdrukken buitengewoon dankbaar.

Begroting 2021

Het opstellen van een begroting is over het algemeen al lastig, maar 
zeker in een periode van grote onzekerheid als de Corona crisis, waarin 
het extra moeilijk is. Welke activiteiten plaats kunnen vinden en op 
welke wijze dat mogelijk kan zijn is slecht voorspelbaar. Het ontwikkelen 
van nieuwe, aangepaste activiteiten vormt eveneens onvoorspelbare 
elementen. 
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Gelukkig is de organisatie zeer flexibel en creatief gebleken. Ook de 
financiële opbouw is flexibel en stelt ons in staat in te spelen op andere 
dan geplande activiteiten, hetgeen natuurlijk ook mogelijk gemaakt 
wordt door even flexibele sponsors.

In de begroting maken wij onderscheid tussen de vaste lasten die 
de organisatie in ieder geval moet maken, directe bestedingen die 
samenhangen met de reguliere activiteiten en nieuwe activiteiten die 
mede afhankelijk zijn van specifieke subsidies of sponsoring.
Tenslotte laat de begroting zien dat indien alle activiteiten doorgaan die 
op het programma staan er nog een behoorlijke extra fondsenwerving 
ondernomen moet worden.

Kortom een begroting met veel onzekerheden, zowel qua uitgaven als 
qua inkomsten, maar anderzijds ook veel mogelijkheden en kansen.
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Plan 2021
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INLEIDING

Hoe raar is 2021?

Het lopende jaar is net zo ongewoon als het afgelopen jaar 2020. 
Weliswaar in andere volgorde qua impact door de Corona crisis, maar 
beide jaren zijn en waren even onvoorspelbaar. Vanzelfsprekend heeft 
deze onvoorspelbaarheid en de Coronaleefregels ook een heftige impact 
op Chabad on Campus (gehad). In het kader van dit plan hoeven we niet 
alle gevolgen uitgebreid te beschrijven, maar kunnen we volstaan te 
melden dat enerzijds de normale activiteiten van Chabad on Campus 
geen doorgang konden vinden, maar dat Yanki en Esty erin geslaagd zijn 
om betekenisvolle vervangende activiteiten te creëren. Hiermee konden 
er toch, weliswaar in beperktere mate, en in kleinere gezelschappen en 
andere vormen, activiteiten worden aangeboden die de doelstellingen 
van Chabad on Campus inhoud en betekenis konden blijven geven. 
Mogelijk was het aanbod minder breed en konden er minder mensen 
gebruik van maken, maar de contacten hebben gewonnen aan frequentie 
diepgang. 

Nu de pandemie zich naar het zich laat aanzien een fors mindere impact 
op de maatschappij krijgt, is het tijd om weer open en creatief naar 
de nabije toekomst te kijken. Een toekomst die in de tweede helft van 
2021 begint en betekenis heeft voor de komende jaren. Te lang heeft 
de zo voortvarende ontwikkeling van Chabad on Campus min of meer 
stilgelegen, reden genoeg om het groeipad weer in te slaan. 
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FOCUSPUNTEN 2021

Online platform

Met elkaar heeft Covid ons geleerd om andere vormen te vinden voor 
onderling contact zonder direct in elkaars fysieke nabijheid te zijn. De 
digitale communicatie is een onmisbaar hulpmiddel gebleken. Zonder 
al te concreet te willen voorspellen hoe de postcorona communicatie 
er uit zal zien, hebben we geleerd dat digitale verbinding de verschillen 
in plaats en tijd kunnen overbruggen. Hopelijk keren de gezellige en 
inspirerende bijeenkomsten weer terug, maar digitale connectie geeft 
extra mogelijkheden om frequentie diepgang anders te structureren.
Wij willen inspelen op de veranderende vorm en betekenis van 
communicatie. Een belangrijk hulpmiddel moet een geheel vernieuwde 
website worden. Enerzijds zal deze gaan functioneren als informatietool 
over Chabad en haar activiteiten, anderzijds moet het ook een interactief 
platform worden om tweerichting communicatie mogelijk te maken, 
maar ook een platform zal vormen waarin de deelnemers met elkaar 
het gesprek kunnen aangaan over relevante onderwerpen en diepgang 
kunnen vinden om hun binding met het Jodendom inhoud te geven.

Community

Chabad on Campus wil aanjager zijn voor het vormen van het 
ontwikkelen van een community die meer eigentijdse vorm weet te 
geven aan de verbondenheid van joodse jongere generaties met elkaar 
en met de betekenis van hun Jodendom in de maatschappij van vandaag. 
Dit gaat natuurlijk over de kernactiviteit van de organisatie zoals Yanki 
en Esty dit in de afgelopen jaren hebben uitgebouwd. Op een manier 
die succesvol bleek aan te slaan bij de generatie van de studenten 
en in tweede instantie bij de mensen die doorgroeiden in hun leven 
en carrières; met gezinnen en kinderen die elk hun eigen wensen en 
behoeften hebben aan hun relatie met het Jodendom, de inhoud van 
de gebruiken en de betekenis daarvan voor hun leven. We gaan deze 
kernactiviteit verder uitbouwen met meer en verscheidener vormen van 
contact. De zeer goed bezochte vrijdagavondmaaltijden, ook op andere 
dagen, daarnaast aangevuld met kleinere ontmoetingen met meer 
diepgang; het afhalen van de Challes op vrijdag, waarbij het gesprek 

net zo belangrijk is als het brood, het zondagochtendonderwijs voor de 
kinderen, waarbij ook het contact met de ouders zijn eigen betekenis 
heeft. Jongerenorganisaties als BLEW en Macabbi zoeken ook graag 
het contact met Chabad on Campus, gezamenlijke reizen of een verblijf 
voor een weekend winnen aan belangstelling. Kortom een verdere 
intensivering van deze activiteiten zullen zich in de nabije toekomst weer 
kunnen verheugen op verder groeiende belangstelling en betekenis.

Religie

Ook op dit vlak wil Chabad zich krachtiger focussen. De feestdagen 
hebben al jarenlang een belangrijke plek op de activiteiten kalender. We 
gaan daaraan op regelmatige basis sjoeldiensten toevoegen. De dienst 
als zodanig neemt natuurlijk een belangrijke plaats in, daarnaast zal de 
sociale activiteit die daaraan gekoppeld wordt een extra dimensie geven 
aan deze samenkomsten. Waardoor de deelnemers de dienst ervaren als 
betekenisgeving voor hun Jodendom, en vervolgens in het gezelschap van 
gelijkgestemden een gezellige toevoeging ervaren.

Budget

Het mag duidelijk zijn dat het opstellen van een dichtgetimmerd 
budget niet zo makkelijk is voor Chabad on Campus. Een snel gegroeide 
organisatie, die na de Corona haar ambitieuze programma weer wil 
oppakken en uitbreiden waarbij een echte vaste basis voor haar inkomen 
voorlopig ontbreekt. We trachten toch inzicht te geven in de structuur 
van de lasten en onze verwachtingen, c.q. ambities voor ons inkomen.
We maken onderscheid in min of meer vaste kosten van de organisatie 
als salarissen, huur etc. Daarnaast geven we een schatting van de kosten 
die samenhangen met de “reguliere” activiteiten, zoals vrijdagavonden, 
feestdagen etc. Daarbij houden we wel rekening met het deels 
uitbesteden van catering en schoonmaak. Vervolgens zijn er de kosten 
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die samenhangen met projecten of activiteiten waarvoor specifieke 
financiering is of nog moet komen. Het doorgaan hiervan is, naast 
de praktische haalbaarheid ook de mogelijkheid om die financiering 
daadwerkelijk te verkrijgen.

De baten voor de organisatie komen van verscheidene kanten. Voor 
de continuïteit zijn wij afhankelijk van de min of meer vaste subsidies 
van een aantal belangrijke fondsen en private gevers groot en klein. 
Daarnaast prijzen we ons gelukkig met een gift uit de Amsterdamse 
erfpachtgelden, waaruit wij een aantal uitbreidingsactiviteiten kunnen 
financieren, zoals het uitbreiden van de staf met een aantal uren voor 
een jongerenwerker, het zondagochtend onderwijs en huisvesting. 
Vervolgens hopen wij subsidies te krijgen van een aantal fondsen 
of gevers ten behoeve van specifieke activiteiten waarmee wij onze 
activiteiten kunnen uitbreiden of intensiveren.

Het is duidelijk dat het werven van de benodigde fondsen, die telkens 
opnieuw moeten worden aangevraagd, een aanzienlijke inspanning 
vergen qua tijd en energie. Wij zouden zeer geholpen zijn als wij met 
een aantal gevers afspraken kunnen maken over een toezegging over 
meerdere jaren.



2021 2020 2019
begroting real.

directe bestedingen 
Directe bestedingen

externe catering 30
foodcost 20
lesmateriaal 10

60 62.112 40.853

nieuwe activiteiten
activiteiten extern shabbaton 1 30 spec. financ.

shabbaton 2 13 spec. financ.
sjoeldiensten 20 spec. financ.

63

website 15 spec.financ.
jongeren werker website 7,5

22,5

totaal directe bestedingen 145,5 62.112 40.853

vaste lasten
loonkosten 102.857 95.585

salarissen 80
sociale lasten 20

afschrijvingen 644 57
huisvesting

huur 40 38.713 31.482
externe huur

kantoorkosten 2 1.165 1.572
schoonmaak 20
inventaris 5
reiskosten 4
bijscholing 3
onkostenvergoeding 2
consumptiekosten 2
accountant 3
publiciteit 2
overige kosten 3

2021 2020 2019
begroting real.

Algemene kosten 11.761 20,758
fin. baten en lasten 175 129
totaal vaste lasten 186 149,56

totaal lasten 331,5 217.427 190,413

Baten
donaties en subsidies 150 155.572 441.841
erfpacht 50
speciale financiering 78
totaal opbrengsten 278 155.572 441.841

nog te werven 53,5

aanwending erfpacht (pastoraal) 
 jongerenwerk 20

joodse les (kinderen) 15
huisvesting 15

50

Begroting 2021
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In de 
media
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