Stichting Levend Joods Geloof
De Stichting Levend Joods Geloof vormt de communicatiepoot onder het Nederlands Verbond voor
Progressief Jodendom.
De bestuursleden van Levend Joods Geloof staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Bestuur
In 2021 werden vier bestuursvergaderingen gehouden, vanwege de pandemie alle online.
Per 1/1/2021 bestond het bestuur uit de volgende personen: Yvonne Walvisch (voorzitter en
plaatsvervangend penningmeester), Dick Hage (secretaris), Hans Weijel, Corinne van Barneveld en
Marlien Groeneveld. In 2021 is afscheid genomen van Corinne van Barneveld en Marlien Groeneveld.
Tijne Berg-le Clercq, lid van LJG Den Haag, is toegetreden als penningmeester.
Tijdschrift
Het tijdschrift Joods Nu vormt een vast onderwerp op de agenda. Hester Stein is hoofdredacteur van
Joods Nu. In 2021 verschenen er weer drie nummers met de thema’s ‘Gezond weer op’, ‘Tikoen
Olam’ en ‘Pik het niet’. Er is wederom veel waardering voor uitgesproken.
In het septembernummer werd bekend gemaakt dat Joods Nu naast de papieren editie nu ook een
digitale versie uitbrengt. Op verzoek krijgt men de link toegestuurd. Vooral handig voor lezers in het
buitenland, mensen die met het milieu rekening willen houden en mensen die slechtziend zijn.
Steeds werd het hoofdartikel van Joods Nu in pdf op de site van het Verbond gepubliceerd en
werden de kehillot daartoe ook in de gelegenheid gesteld.
Er wordt voortdurend naar gestreefd om waardering te laten blijken naar de vele vrijwilligers, die
meehelpen om het blad te laten verschijnen, en om ze te belonen.
Website
De website van het Verbond voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het is een multisite, en
daarmee is gezegd dat ook de websites van alle kehillot aan vernieuwing toe zijn.
Heel 2021 is er door een commissie intensief nagedacht over de voorwaarden waaraan een nieuw te
bouwen website zou moeten voldoen. Met als resultaat een concrete briefing en opdracht aan het
bureau Webfluencer op de allerlaatste dag van het jaar.
De commissie werd onder auspiciën van de Stichting samengesteld en bestond uit Chanan Aronson
(nestor van de multisite van het Verbond), Tanja Verstelle (lid Dichiburteam en webmaster LJG Den
Haag), Anne van der Zwaag (webmaster PJG Noord Nederland), Ben Steijsel (Stichting BLEW), Yvonne
Twisk (directeur LJG A’dam), Dick Hage (webmaster LJG A’dam) en Fabio De León (systeembeheerder
Alkmaarse Synagoge). Vanwege de pandemie verliepen alle contacten via ZOOM, e-mail en
WhatsApp.
Financieel
2021 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 396,-. Besloten werd de voorraad CD’s, die
nog met een waarde van € 1.309,- in de boeken was vermeld, in een keer af te schrijven.

Dick Hage, secretaris.

