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Bestuursverslag
Sja'ar betekent poort in het Hebreeuws. Lezen opent immers de poort naar kennis en wijsheid.
Die poort staat ook in het logo van de Stichting Sja'ar.
De Stichting Sja'ar (hierna: Sja'ar) is de uitgever van alle boeken van het Nederlands Verbond
voor Progressief Jodendom. In feite is zij de gedelegeerde uitgever namens het Verbond. In eigen
beheer worden zowel religieuze als educatieve boeken voor volwassenen en jongeren gemaakt,
vertaald, bewerkt en uitgegeven. Voorts biedt Sja'ar ook enkele andere boeken met een liberaalJoods karakter aan.
Naast de rol van uitgever heeft Sja'ar een eigen, drukbezochte webwinkel www.sjaar.nl. Verder
levert Sja'ar boeken rechtstreeks aan verschillende Liberaal-Joodse organisaties en tevens aan
een select aantal boekwinkels die door Sja'ar uitgegeven boeken aan hun klanten verkopen.
Algemeen
Sja'ar is opgericht op 18 februari 1981 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 41201375. De statuten van Sja'ar zijn laatstelijk gewijzigd op 18
november 2016.
Sja'ar is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status is mede verkregen als
organisatie die valt onder het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (hierna:
Verbond). Het RSIN-nummer luidt 8093 78 553.
Sja'ar heeft geen winstoogmerk en geen betaalde personeelsleden. Alle werkzaamheden worden
door vrijwilligers uitgevoerd. Zij ontvangen daarvoor geen financiële honorering. Wel krijgen zij
voor Sja'ar voorgeschoten kosten vergoed.
Activiteiten
De activiteiten van Sja'ar worden periodiek getoetst aan de behoefte bij de doelgroepen
waarvoor Sja'ar diensten levert. In 2019 heeft een herijking plaatsgevonden van het beleid na
gesprekken met besturen en hoofden Talmoed Tora (onderwijs) van de grote Liberaal-Joodse
Gemeenten, het College van Rabbijnen, het Verbond, het Levisson Instituut en andere
betrokkenen. Op basis daarvan heeft het bestuur van Sja'ar besloten om de activiteiten als
uitgever primair te richten op het faciliteren van nieuwe uitgaven met geld, raad,
organisatorische zaken, logistiek en waar nodig met tot projectmanagement. Er blijkt voorlopig
geen behoefte meer te bestaan aan het ten behoeve van het onderwijs vertalen van bestaande
buitenlandse studieboeken en het maken van eigen lesmateriaal, omdat tegenwoordig veel
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meer digitale hulpmiddelen worden gebruikt. Wel beoordeelt het bestuur regelmatig de
bestaande portefeuille aan boeken en cd's, worden boeken van derden in het aanbod
opgenomen en vinden uiteraard tijdig herdrukken plaats van succesvolle uitgaven. Voor de
totstandkoming en uitgave van enkele boeken, zoals Tanach en de lesboeken Hebreeuws, vindt
samenwerking plaats met respectievelijk het Nederlands Bijbelgenootschap en het NIK.
Verder concentreert Sja'ar zich op het optimaal laten functioneren van zijn webwinkel en het
daarmee bedienen van bestaande en nieuwe belangstellenden in ons aanbod, alsmede op het
leveren van titels aan boekhandels en Liberaal-Joodse organisaties.
Bestuur
Het bestuur van Sja'ar bestond in 2020 uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De namen van de bestuursleden worden niet vermeld op de website vanwege helaas
noodzakelijke veiligheidsoverwegingen.
Het bestuur is al geruime tijd op zoek naar een betrokken vrijwilliger die wil helpen bij het
verzenden van de in de webwinkel bestelde boeken. Hiervoor moet ook een voorraad boeken in
de eigen woning worden aangehouden. Verder is het praktisch als deze persoon in de regio
Amsterdam woont, omdat de boeken van verschillende drukkers in die regio en uit het magazijn
van LJG Amsterdam komen. Desgewenst kan deze vrijwilliger ook deel uitmaken van het bestuur
van Sja'ar.
Werkzaamheden bestuur
In het door corona getekende jaar 2020 vond de eerste bestuursvergadering nog in levende lijve
plaats, de daarop volgende vergaderingen gingen uiteraard digitaal. Daarnaast vond veelvuldig
onderling contact plaats per telefoon en email.
Het garanderen van de continuïteit van het verzendproces in coronatijd heeft veel aandacht
gekregen. Ondanks alle belemmeringen en de sluiting van postagentschappen ging het versturen
van boeken en cd's gewoon door en heeft iedereen binnen redelijke tijd zijn bestelling
ontvangen. Voorafgaand aan de Hoge Feestdagen, maar ook daarvoor en daarna ging het vaak
over meerdere zendingen per dag.
Het bestuur besteedt, naast de lopende activiteiten, voortdurend aandacht aan de noodzaak en
opzet van (eventuele) herdrukken van bestaande titels. Een herdruk gaat soms gepaard met een
redactionele bewerking en modernisering.
In de afgelopen jaren is de vraag naar nieuwe lesboeken sterk afgenomen als gevolg van het
groeiende gebruik van digitale leermiddelen. Uit het hiervoor al genoemde intensief overleg met
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leidinggevenden van de Talmoed Tora-opleidingen is geconstateerd dat vooralsnog geen
behoefte meer bestaat aan de productie van nieuwe lesboeken, met uitzondering van die voor
Hebreeuws. Gesprekken met de andere, eerder vermelde gebruikers van de diensten van Sja'ar
heeft geresulteerd in de ondersteuning bij de totstandkoming van de Gabbai Gids en een
herziene versie van het Sjiwwe boekje. Voorts heeft Sja'ar gezorgd voor de financiële en
administratieve ondersteuning, alsmede de verspreiding van de Joman, de Liberaal-Joodse
agenda. Het batig saldo van het Joman project is volledig ten goede gekomen aan het
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. In 2020 heeft Sja'ar ook gefungeerd als
verkooppunt voor Stichting Koleenoe ten behoeve van de recent uitgegeven delen van de
nieuwe machzor voor de Hoge Feestdagen.
Nieuwe en bestaande publicaties en herdrukken
Sja'ar heeft ruim vijftig boeken en twee cd's in portefeuille. In 2020 verscheen een voor
Nederland unieke Liberaal-Joodse Gabbai-gids, een herziene versie van het Sjiwwe boekje in
opdracht van het College van Rabbijnen en een herdruk van de Brede Hagada. De tot nog toe bij
deze Hagada gebruikte cd is vervangen door te downloaden muziek, een YouTube film en
tekstbestanden op de website van het Levisson Instituut.
Verder kregen Mijn Eigen Haggada en Sammie Spin viert zijn eerste Chanoeka een herdruk.
Verkopen
De website is in eigen beheer gebouwd en wordt regelmatig bijgehouden door het bestuur.
Zowel de webwinkel als het betaalgemak via iDeal dragen bij aan een beter bereik van de
doelgroep en een hogere afzet van boeken. In het najaar 2020 kwam de duizendste bestelling in
de webwinkel binnen. Gedurende 2020 werden via de webshop 367 orders geplaatst, vaak van
meerdere boeken en cd's per bestelling. In totaal verkocht Sja'ar afgelopen jaar via de eigen
webwinkel en reguliere boekhandels bijna 2050 titels, zo'n 25% meer dan in 2019. Daarbij steeg
in 2020 de omzet aan boeken en cd's met 24,4% naar ruim € 23.000.
Tot de best verkochte boeken in 2020 behoorden de nieuwe Gabbai-gids, die door velen ook
wordt gebruikt als een leerboek, de onverminderd populaire Brede Hagada en de Sidoer, het
gebedenboek voor weekdagen en sjabbat. Dat verschillende LJG-gemeenten de diensten vanaf
maart via de Zoom hielden, heeft zowel aan de afzet van de Sidoer als aan die van bijvoorbeeld
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de Machzor voor de Hoge Feestdagen aanzienlijk bijgedragen. Daarnaast bestond weer veel
belangstelling voor de verschillende leerboeken Hebreeuws.
Tot de best verkochte kinderboeken in 2020 behoorden Mijn Eigen Haggada en Sammie Spin
viert zijn eerste Chanoeka.
Voor de Hoge Feestdagen heeft Sja'ar met Stichting Koleenoe afspraken gemaakt over het
aanbieden van de traditionele 'rode machzor' voor Rosj Hasjana en Jom Kipoer tezamen met het
door Sja'ar uitgegeven deel van de nieuwe machzor voor de Kol Nidrei-dienst en dat voor de
Neïla-dienst, uitgegeven door Stichting Kolenoe. Om het de LJG-leden gemakkelijker te maken,
konden de drie boeken in alle mogelijke combinaties worden besteld in de webwinkel. Daaraan
bleek in de praktijk ook duidelijk behoefte te bestaan, want er werden 48 combinaties besteld.
Uitgaven van derden
De webwinkel van Sja'ar biedt ook uitgaven aan van enkele Liberaal-Joodse gemeenten.
Daarmee kunnen belangstellenden op één (web)locatie zoveel mogelijk relevante uitgaven met
een liberaal Joods karakter vinden. Het gaat om:
Het gezicht van een kille, Bouwers van de naoorlogse LJG Den Haag, uitgave LJG Den Haag, 2020
(nieuw opgenomen)
Ledor wador, verhalen die generaties verbinden, uitgave LJG Rotterdam, 2017
275 Jaar Haagse Snoge. Nieuw elan in eeuwenoud gebouw, uitgever Bzztôh, 2002
Hoewel maar enkele exemplaren van deze titels in het verslagjaar werden verkocht, blijkt
telkens dat er behoefte bestaat aan Sja'ar als verkoopkanaal.
Financiën
De inkomsten van Sja'ar bestaan voornamelijk uit de verkoop van boeken en cd's. Daarop wordt
geen winst gemaakt. Een eventueel batig saldo wordt gebruikt voor financiering van toekomstige
nieuwe uitgaven. Daarnaast heeft Sja'ar sinds twee jaar een deel van haar reserves succesvol
belegd, omdat banken op spaarrekeningen geen rente meer geven. De opbrengsten komen
volledig ten goede aan de doelstellingen van Sja'ar.
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

31.12.2020
EUR

31.12.2019
EUR

132.195

119.250

64.283

72.959

157

1.006

56.439

71.431

253.074

264.647

EUR

EUR

182.060

182.060

67.376

72.030

249.437

254.090

3.637

10.557

253.074

264.647

Activa
Financiële vaste activa
Effecten
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

Passiva
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
herdrukken en nieuwe
boeken

Vlottende passiva
Overige schulden en
overlopende passiva
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Staat van baten en lasten over 2020
2020
EUR

2019
EUR

Omzet boeken
Kostprijs boeken
Brutomarge

21.819
29.699
-7.880

14.490
4.896
9.594

Totaal opbrengsten in het kader van
de doelstelling

-7.880

9.594

443

1.556

1.106
1.550

956
2.512

-9.430

7.082

Financiële baten en lasten

4.925

4.188

Netto resultaat Stichting
over verslagperiode

-4.505

11.270

-4.505

11.270

Kosten van activiteiten in het kader
van de doelstelling
Beheerskosten stichting Sja'ar
Totaal kosten
Resultaat na aftrek van kosten

Bestemming resultaat 2020
Bestemmingsreserve herdrukken
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Sja’ar, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk
uit het in eigen beheer redigeren, vertalen en uitgeven van boeken, studiemateriaal en
informatiedragers ter bevordering van kennis, bewustwording en het leerproces, alsmede
religieuze, culturele en recreatieve doeleinden voor aanhangers van het progressief Jodendom
en andere geïnteresseerde bevolkingsgroepen in Nederland.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Batige saldi
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first
in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en gemaakte kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.
Overige vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
(indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.

Overige gegevens
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar
Het resultaat over 2019 is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve herdrukken en nieuwe
boeken.

Resultaatbestemming boekjaar
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2020 in mindering te brengen op de
Bestemmingsreserve herdrukken en nieuwe boeken. Dit voorstel is, voorafgaand op het besluit
van het bestuur, als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 18 februari 2021

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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Bijlage 1: Begroting 2021

Begroot 2021
EUR

Gerealiseerd 2020
EUR

18.000
14.500

21.819
29.699

Brutomarge

3.500

-7.880

Totaal opbrengsten in het kader van
de doelstelling

3.500

-7.880

Kosten van activiteiten in het kader
van de doelstelling *

2.100

443

Beheerskosten stichting Sja'ar
Totaal kosten

1.000
3.100

1.106
1.550

Resultaat na aftrek van kosten

400

-9430

Financiële baten en lasten

1.500

4.925

Netto resultaat Stichting
over verslagperiode

1.900

-4.505

1.900

1.900

Omzet boeken
Kostprijs boeken

Bestemming resultaat 2021
Bestemmingsreserve Herdrukken

* in 2021 worden opslagkosten over 2020 en 2021 voldaan.
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