Jaarverslag Stichting MerkAz 2017.
Stichting MerkAz is eigenaar van een gedeelte van het voormalige Centraal Israëlitisch
Weeshuis aan de Nieuwegracht in Utrecht. Het gebouw fungeert primair als thuis voor de
activiteiten van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht (LJGU) en daarnaast als Centrum voor
Joodse Cultuur waarbij onder het label ‘Merkaz’ diverse Evenementen worden ontwikkeld en
aangeboden aan een breder publiek. Overigens zijn de ruimten van het gebouw beschikbaar
voor verhuur aan derden mits niet in strijd met historie en bestemming van het gebouw.
Mede dankzij de intensieve contacten op vele niveaus kon de goede relatie met LJGU in 2017
verder worden bestendigd. Ook met de gebruiker van het andere gedeelte van het pand, het
Leger des Heils, werd wederom een nuttige en plezierige relatie onderhouden.
Elders brengt Jan Erik Grunveld verslag uit van de door MerkAz Evenementen georganiseerde
concerten.
Ook dit jaar lag het aantal keren dat inkomsten uit betaalde verhuur konden worden verkregen
beneden de verwachtingen. Naast de activiteiten van LJGU en MerkAz Evenementen is gebruik
gemaakt van de sjoel of de benedenzaal voor onder meer de repetities van het Renanim koor,
het project “Leer je buren kennen”, Beraad Kerk en Israël, en Stichting PVP.
Anders dan de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden hebben in 2017 geen grote
investeringen in het gebouw plaatsgevonden. In 2018 zal een meerjarenplanning voor uit te
voeren groot onderhoud worden opgesteld.
Na een aantal jaren bestuurlijke rust was 2017 het jaar van enkele belangrijke veranderingen
in de samenstelling van het bestuur. In het voorjaar is Robert Neeleman teruggetreden als
voorzitter en opgevolgd door Jaap Fieret. Onder leiding van Robert zijn bestuur en
‘bedrijfsvoering’ van MerkAz verder geprofessionaliseerd en is een begin gemaakt met een
verjonging van het bestuur. Voor zijn vele bijdragen zijn wij hem veel dank verschuldigd.
In december is onze secretaris Ronald Hené ons ontvallen, toch nog onverwacht en een grote
leegte achterlatend. Zijn liefde voor het Liberale Jodendom en bovenal de toewijding aan ons
gebouw, in het bijzonder de sjoel, maakten hem tot een geliefde collega en bestuurslid wiens
bijdrage veel groter was dan die van een secretaris. Zo ondersteunde hij de penningmeester en
trad hij regelend en coördinerend op waar dat nodig was. Zijn vriendschap, professionaliteit
en kennis van zaken zullen node worden gemist. Moge zijn ziel gebundeld worden in de bundel
van het leven.
Sedert kort is het bestuur weer compleet. Begin 2018 heeft Max Samson zich bereid verklaard
om de door het overlijden van Ronald ontstane vacature voor secretaris te vervullen. Naast
Max bestaat het bestuur verder uit Jaap Fieret, voorzitter; Jaïr Hené, penningmeester; Rick
Middleton en Geert Jan Walma van der Molen, technische commissie; en Ory Six en Ingmar van
der Zee, verhuur en evenementen.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze gastvrouw Monica Henneman, naar Peter van
Ooien op wie nooit tevergeefs een beroep voor ondersteuning wordt gedaan, en naar al die
anderen die ook in 2017 weer met zoveel enthousiasme geheel vrijwillig hebben bijgedragen
aan de activiteiten van MerkAz.
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