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Beleidsplan CHAJ (Centrum voor Haagse Jiddisjkeit) 
2022-2027 

 
Gegevens stichting CHAJ 
CHAJ - Centrum voor Haagse Jiddisjkeit 
Spaarwaterstraat 200 
2593 RS Den Haag 
t: 070 - 347 0222 
e: info@chajdenhaag.nl 
i: www. chajdenhaag.nl 
IBAN: NL75ABNA0404950639 
KvK: 65994396 
 
Bestuur 
Het bestuur van CHAJ bestaat uit drie bestuursleden (vrijwilligers) 

● Waarnemend voorzitter: dhr. R. Cohen 
● Penningmeester: dhr. D. Simon 
● Bestuurslid: dhr. S. Katzman 
● Bestuurslid: Mw. P. Peereboom 

 
Het bestuur vergadert gemiddeld éénmaal per kwartaal. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De bestuursleden 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 
 
Bestuursadviseur 
Er is ook een bestuursadviseur, op vrijwillige basis. 
De heer Rob Leenheer  
 
Werkgroepen  
Voor bepaalde activiteiten wordt het bestuur bijgestaan door werkgroepen. Deze werkgroepen worden 
ondersteund door een groep vrijwilligers. 
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Inleiding 
In de vijf jaar sinds haar oprichting heeft CHAJ zich een plaats gewonnen is het Haagse landschap. Diverse 
terugkerende activiteiten zijn gevestigd in de Haagse jaaragenda. Wij hebben succes gezien in het uitvoeren van 
onze doelstellingen.  In dit document leggen wij een visie neer van hoe wij de komende vijf jaar verder zullen 
werken aan de doelstellingen.    
 
Termijn van het beleidsplan 
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2022-2027. 
 
Missie 
CHAJ (Centrum voor Haagse Jiddisjkeit) brengt het verleden, heden en toekomst van de Joodse gemeenschap in 
Den Haag bij elkaar. Chaj streeft om het onderlinge respect tussen diverse bevolkingsgroepen te bevorderen.  
 
Pijlers 
De belangrijkste pijlers van CHAJ zijn: educatie, cultuur en maatschappelijke zichtbaarheid.  
 
Activiteiten van Stichting CHAJ 
De Stichting CHAJ tracht haar doelen te bereiken door: 

● Het onderhouden en exploiteren van het CHAJ Centrum waar Joodse educatieve, culturele en culinaire 
activiteiten, voor diverse leeftijdsgroepen, optimaal plaats kunnen vinden.   

● Het organiseren van jaarlijkse vaste bijeenkomsten omtrent Joodse gedenk- en feestdagen en andere 
Joodse thema's.  

● Het samenstellen, organiseren en bekendmaken van tentoonstellingen met Joodse thema's, zowel in ons 
eigen centrum alsook elders in Den Haag.   

● Het organiseren en verzorgen van lezingen, cursussen, en lessen over Joodse thema’s - zowel door eigen 
vrijwilligers/medewerkers als ook door gastsprekers. Ook online lezingen worden hieronder begrepen. 

● Een koor dat wekelijks samenkomt om Joodse liederen te zingen en met enige regelmaat optredens heeft. 
● Concerten en andere muzikale bijeenkomsten organiseren.  
● Het onderhouden van een bibliotheek met boeken in verschillende talen (Nederlands, Hebreeuws, Engels) 

met Joodse inhoud.  
● Het bevorderen van het samenhorigheidsgevoel onder Joodse Hagenaars door netwerken te ontwikkelen 

voor bepaalde leeftijdsgroepen.    
● Het bevorderen van kennis over de geschiedenis van Joods Den Haag bij de bredere Haagse bevolking.   
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Huidige situatie 

● Een aantal van onze vaste activiteiten - zoals de jaarlijkse viering van Chanoeka in het Stadhuis, de Poerim 
viering in het CHAJ-centrum en de lezing ter gelegenheid van International Holocaust Remembrance Day 
The Hague in het Vredespaleis - zijn inmiddels gewaardeerde Haagse tradities geworden.  

● Om de belangen van Joods Den Haag te behartigen onderhoud CHAJ contacten met overheidsinstanties 
en volksvertegenwoordigers. CHAJ is ook actief op sociaal media en is met enige regelmaat te vinden in de 
plaatselijke pers.    

● Naast de vaste Joodse les op zondagochtend, dat de NIG voor kinderen tussen 4-12 jaar organiseert, zijn 
er in CHAJ ook andere activiteiten voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Doel is om ze een 
‘hands-on experience’ te geven van de Joodse tradities.          

● Als gevolg van COVID-19 moesten de activiteiten in 2020 en 2021 uiteraard geannuleerd en/of aangepast 
worden. Voor een deel hebben wij onze activiteiten online uitgevoerd. Wij hebben ook voor bijzondere 
gelegenheden pakketten voorbereid en gedistribueerd, om het vieren van Joodse feestdagen thuis te 
vergemakkelijken. Opvallend genoeg heeft dit een samenhorigheidsgevoel met zich meebracht.  

● Tijdens de coronapandemie was het niet mogelijk om bezoeken van scholen of andere groepen te 
faciliteren. Eind 2021 zijn deze bezoeken weer hervat.   

 

Geplande activiteiten 2022-2027 
 
Het bevorderen van het onderling respect tussen de diverse bevolkingsgroepen binnen de bevolking 
van Den Haag en omstreken 

● Waardeer Joods Erfgoed – door verbinding antisemitisme bestrijden 
Het vergroten van maatschappelijke zichtbaarheid buiten de Joodse gemeente is een van de pijlers van CHAJ. Het 
is ons streven om in ons centrum het Joods cultureel erfgoed in en de geschiedenis van Joods Den Haag zichtbaar 
te maken en te ontsluiten, aan zowel mensen binnen Joodse gemeenten als daarbuiten. Doel is het bevorderen 
van onderling respect tussen de Joodse gemeente en de Haagse samenleving. In maart 2021 werd door de 
gemeente Den Haag de initiatiefnota “Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme” van de VVD en CU/SGP 
fracties aangenomen. CHAJ was betrokken bij de totstandkoming van de nota en heeft gebruik gemaakt van de 
inspraakmogelijkheid. CHAJ heeft de ambitie om komende jaren activiteiten te ontwikkelen om verdere dialoog 
mogelijk te maken en verbinding te zoeken. Dit door het gesprek aan te gaan met (politieke) vertegenwoordigers 
van verschillende groepen, leerlingen van scholen te ontvangen of lezingen te verzorgen over de geschiedenis van 
Joods Den Haag.  
 

•  Reizende educatieve tentoonstelling voor basisscholen 
Met het opzetten van een reizende educatieve tentoonstelling op basisscholen wil CHAJ ervoor zorgen dat de 
nieuwe generatie meer kennis en begrip krijgt voor de eeuwenlange aanwezigheid van de Joodse gemeente in Den 
Haag.  CHAJ is samen met enkele vak deskundigen bezig met het ontwikkelen van een reizende educatieve 
tentoonstelling, die tijdelijk opgezet kan worden op Haagse basisscholen. Op deze wijze maken kinderen (en 
volwassenen) kennis met de Joodse geschiedenis, hun waardenstelsel en leefwijze. Dit wordt via educatieve, 
interactieve activiteiten opgezet. Doel is ook in gesprek te raken met de scholieren waardoor ze ons een beetje 
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leren kennen. Hiermee kunnen wij zaadjes planten die hopelijk een blijvend effect op de kinderen zal hebben en ze 
zo op jonge leeftijd niet-ontvankelijk te maken voor antisemitische denkbeelden.  
 
 
Het organiseren van culturele en educatieve activiteiten, gegrond op de Tora en Joodse culturele 
traditie 

● Binnen de Joodse gemeenschap meer aandacht besteden aan de jongere leden 
Joodse tieners (middelbare scholieren)  
Doel is hen te activeren en enthousiasmeren om meer betrokken te zijn bij het Joodse leven. Door 
leiderschapstrainingen, informele bijeenkomsten en interactieve leermogelijkheden te creëren, helpt CHAJ deze 
jongeren zich optimaal te ontplooien binnen de Joodse traditie en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de 
brede Haagse maatschappij. 

 
Young Jewish The Hague: Joodse (buitenlandse) studenten en jonge expats 
CHAJ Den Haag wordt een hub. De verschillende internationale rechten organisaties, alsook het Global Forum on 
Cyber Expertise trekken stagiaires en jonge starters aan. De Haagse Hogeschool, Leiden University - The Hague 
Campus, HSD, Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten, Koninklijk Conservatorium en andere vergelijkbare 
instellingen zorgen ervoor dat Den Haag (en omgeving) steeds meer studenten en jongeren aantrekt. Ook Joodse 
jongeren. Deze doelgroep moet op zijn eigen manier benaderd worden. CHAJ streeft ernaar een steunpunt te zijn 
voor deze groepen. Met netwerkmogelijkheden, Joods volwassenenonderwijs en sociale evenementen. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
De buitenschoolse activiteiten die CHAJ twee middagen per week wil gaan organiseren zijn bedoeld voor Joodse 
kinderen in de basisschoolleeftijd. De activiteiten worden begeleid door een pedagogisch medewerker. Rond een 
Joodse thema zullen knutselactiviteiten, spelletjes, kook- en muzikale activiteiten ontwikkeld worden om de joodse 
kennis bij de kinderen bij te brengen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat kinderen de kans krijgen om met 
andere Joodse kinderen gezellig samen op te trekken. 
 

• Buiten de Joodse gemeenschap: 
International Holocaust Remembrance Day The Hague 
Sinds 2019 organiseert CHAJ, in samenwerking met de gemeente Den Haag en de ambassade van Israël, op (of 
rond) 27 Januari, “International Holocaust Remembrance Day The Hague”. Inzet: een academische lezing van hoog 
niveau in het Vredespaleis. Bekende sprekers vestigen de aandacht op de impact van de Holocaust op de 
ontwikkeling van internationaal recht. Het publiek bestaat uit vertegenwoordigers en medewerkers van de 
verschillende internationale rechtenorganisaties, nationale en lokale overheidsvertegenwoordigers, mensen van 
Joodse gemeenten/ organisaties en studenten internationaal recht. Dit jaarlijks terugkerende evenement heeft 
zich bewezen en zorgt dat ook in VN-stad Den Haag, op inhoudelijke en impactvolle wijze, aandacht wordt 
geschonken aan de holocaust. CHAJ zal dit komende jaren, samen met de gemeente Den Haag en de Israëlische 
ambassade, blijven organiseren aan de hand van een jaarlijks thema.  

 
• Tentoonstellingen in CHAJ 

In het Chaj centrum wordt een boeken-ark ontwikkeld.  

https://ihrd-thehague.org/
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Een zeer bijzonder erfstuk van Joods Den Haag is de Aron Hakodesh (heilige ark) die in de synagoge in de 
Wagenstraat stond. Het had een monumentale omvang en een uitzonderlijk ontwerp. In onderstaande link leest u 
hoe dit pronkstuk getuigen was (en is) van de ontwikkeling en geschiedenis  van Joods Den Haag.  
https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/de-heilige-arke-van-de-grote-synagoge-in-de-wagenstraat/   
Het idee is om een bijzondere boekenkast te laten bouwen die de vorm van deze Aron Hakodesh weergeeft.  
In de boekenkast zal een selectie van de unieke boeken uit de collectie van Opperrabbijn Maarsen z.l. 
tentoongesteld worden. De presentatie zal zo zijn dat ‘het verhaal van het Joodse boek’ verteld wordt.  Tenach en 
Talmoed, Rambam en Rasji, Hebreeuws, Aramees, Duits, Nederlands en Engels.  
Tevens zal de vorm van de boekenkast aanleiding zijn om de geschiedenis van Joods Den Haag te vertellen. Naast 
de eigenlijke kast zijn twee panelen die respectievelijk het verhaal van het Joodse boek en het verhaal van Joods 
Den Haag schematisch weergeven.  
Dit kan een bijzonder middel zijn om moeilijke en abstracte lessen tastbaar en interactief te maken 
 
Vrijwilligers en externe expertise 
CHAJ is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienst. Meestal wordt een projectcoördinator 
aangewezen, die zorgt voor een concrete planning en die de financiering van het project. Deze persoon stuurt de 
vrijwilligers van de werkgroep aan en zorgt voor de uitvoering van het event. Na afloop levert deze persoon een 
financiële verantwoording aan de penningmeester van CHAJ.  
Voor specifieke projecten of ontbrekende expertise, kunnen (mits er voldoende financiering is) externe mensen 
met specifieke deskundigheid op freelancebasis worden ingehuurd.  
 
Financiën 
De stichting werkt jaarlijks, waarbij het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, aan de hand van een door het 
voltallige bestuur goedgekeurde begroting. Die begroting maakt steeds onderdeel uit van het jaarplan en wordt 
hier separaat opgenomen. 
 
De baten van de stichting betreffen dan wel kunnen betreffen de opbrengsten van de 

• Entreekosten en inkomsten uit dienstverleningen zoals bijvoorbeeld bij het ontvangen van scholen in de 
synagogen.  

• Subsidies uit fondsen 
• Donaties van particulieren (w.o. CHAJ club)  

 
De lasten zijn onder te verdelen in kosten voor het organiseren van de activiteiten. 
 
De begroting is los van het beleidsplan op te vragen per fiscaal jaar.  
Met het vooruitzicht op nieuwe activiteiten is berekend dat de begroting ieder jaar zal oplopen. De verwachting is 
dat de begroting in 2027, € 50.000 zal bedragen.  
 
Om dit mogelijk te maken zal de stichting op structurele wijze sponsoring verven bij instanties, organisaties en 
particulieren. Hiervoor wordt tevens intern een specialist getraind. Een afzonderlijk fondswervingsplan is opgezet. 
Puntsgewijs geven wij hier de belangrijkste punten. 
 

https://www.joodserfgoeddenhaag.nl/de-heilige-arke-van-de-grote-synagoge-in-de-wagenstraat/
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Entreekosten  
Dit zal samen met dienstverlening ca 20% van de begroting dekken. Entreekosten zijn voor deelname aan 
evenementen en bijeenkomsten. Onder dienstverlening verstaan wij een bezoek door vrijwilligers van CHAJ aan 
een school met de op te richten tentoonstelling, en/of een bezoek met rondleiding aan onze synagogen of CHAJ 
centrum.   
 
Subsidie uit fondsen 
Dit zal ca 55 % van de begroting dekken.  Het doel is dat er ieder jaar het percentage van de subsidiegelden 
afneemt en de inkomsten uit de CHAJ club toenemen. Zo wordt de stichting minder afhankelijk van de 
subsidiefondsen.  
 
Donaties van particulieren 
Dit zal ca 25 % van de begroting dekken. Wij hopen dat dit percentage in de loop der tijd wat toeneemt, omdat 
men ziet dat de activiteiten de doelen bereiken. De CHAJ club (voorheen Vrienden van CHAJ) zal ca 25 % van de 
begroting dekken. Mensen sluiten zich aan bij CHAJ club en betalen maandelijks een donatie tussen de 15 en 50 
euro. Donateurs krijgen korting op de entreeprijs bij evenementen. 
 
Beheer Activa 
Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de balans en de staat van baten en lasten 
opgemaakt en vastgesteld. Na te zijn onderzocht door een accountant dan wel een andere deskundige in de zin 
van artikel 2:393 BW wordt een verklaring opgesteld omtrent de getrouwheid van genoemde stukken. Op dit 
moment hebben wij deze zorg uitbesteed aan Van Den Akker Accountancy te Maasland. De financiële 
verantwoording wordt telkenjare in de vorm van een jaarverslag op de website van de stichting gepubliceerd. 


