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Inleiding

Winterswijk beschikt over een bijzonder Synagogecomplex, dat in vele opzichten
getuigd van het rijke Joodse leven in de plaats.
**Een Joods leven dat door de verschrikkingen van de Tweede Wereld oorlog
grotendeels verdwenen is, maar nog steeds, mede door het Synagogecomplex,
duidelijk aanwezig is in de Winterswijkse samenleving. Reden voor een aantal
inwoners uit Winterswijk om het initiatief te nemen om een Stichting op te
richten met als doel het behoud van het Joodse erfgoed.
Deze Stichting is opgericht in januari 2012 en voerde haar naam in
nagedachtenis aan Mr. F.W. Voorink. Bij leven was Mr. F.W. Voorink
voorzitter van de Nederlands-Israëlisch Kerkgenootschap (=NIK) te Winterswijk
. Hij heeft zich ingezet voor de instandhouding van het Synagoge complex gelegen
aan de Spoorstraat en deels aan de Misterweg. In 2019 heeft de Stichting besloten
haar naam in de e wijzigen in “Stichting Winterswijkse Synagoge”

Het bestuur van de Stichting heeft een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan heeft
als doel aan te geven hoe de F.W. Voorink Stichting zich wil inzetten voor de
instandhouding van het Synagoge-complex en in het bijzonder ook de daaraan
verbonden culturele waarde voor Winterswijk.

Dit beleidsplan formuleert het beleid voor een periode van 4 jaar (2020-2024)).

Begripsomschrijving:

Wanneer wij in beleidsplan spreken over het Synagoge complex verstaan we
daaronder:

De Synagoge, badhuis en begraafplaats aan de Spoorstraat en het op de
Joodse begraafplaats aan de Misterweg gelegen baar huisje. (Het op het
terrein aan de Spoorstraat aanwezige woonhuis behoort niet (meer) tot het
geheel).
Het Synagogecomplex is eigendom van het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap (NIK) Winterswijk. Het Synagogecomplex is een erkend
Rijksmonument.
Het woonhuis annex schoolgebouw is in particulier eigendom.

Waar gesproken wordt over Stichting wordt hiermee de F.W Voorink Stichting of
fe Stichting met haar toekomstige naam de SWS bedoeld.

Doelstelling en Missie

1.1

Doelstelling

De Mr. F.W. Voorink Stichting heeft een tweeledig doel:

Het behoud en levend houden van de culturele waarde van het Synagogecomplex
en het daarmee verbonden Joods erfgoed. Door haar activiteiten draagt de Stichting
bij aan het vertalen van de lessen van de het Joodse verleden en die van de
Winterswijkse Joodse Gemeenschap in het bijzonder, naar de actualiteit van nu.

Daarbij streeft de Stichting er actief naar om de Synagoge een plaats te geven
binnen het culturele leven van Winterswijk

1.2

Missie
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het

werven van fondsen, alsmede door het stimuleren van activiteiten die bevorderlijk
kunnen zijn om het doel te bereiken.
Zij gaat daarbij uit van de onderstaande visie.

1.3

Visie

Het bestuur en leden van de Stichting onderschrijven de religieuze, de culturele en
de historische waarden van het Synagogecomplex:
•

Religieuze waarde: het totale Synagogecomplex was en is het hart

van de Joodse gemeenschap van Winterswijk; de plaats waar deze gemeenschap
een thuis vindt
•

Culturele waarde: het totale Synagogecomplex draagt het stempel

van de Joodse cultuur, waarbinnen onderwijs en vorming een belangrijke plaats
innamen en innemen

•

Historische waarde: het totale Synagogecomplex weerspiegelt de

geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Winterswijk

Het behoud van het totale Synagogecomplex voor de huidige maatschappij en
toekomstige generaties dient de bewustwording/discussie over de gevaren van
extremisme en die van fascisme en nationaal socialisme in het bijzonder.

•

Doelen voor de periode 2020-2024

De Stichting stelt zich de volgende doelen voor de periode waarvoor dit
beleidsplan van kracht is:

•

Het maken van duidelijke en duurzame afspraken met de beoogde eigenaar
van het complex “Stichting Cultuurbehoud Achterhoek” Winterswijk over
de wijze waarop invulling gegeven worden aan de doelstellingen van de
Stichting en het feitelijk gebruik, beheer, in stand houding, van het
Synagogecomplex. Daarbij zal nauw worden samen gewerkt met de lokale
Joodse Gemeente en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en andere
partners (zie bijlage 1).
De samenwerking met de SCA zal worden vormgegeven in een
gebruikersovereenkomst.

•

Het Synagogecomplex een duidelijk herkenbare plaats te geven vanuit de
Joodse religie, culturele waarde en erfgoed. Daarnaast er voor zorgen dat
het een duidelijk herkenbare plaats krijgt binnen het culturele leven in
Winterswijk, de regio en het aanpalende Duitse grensgebied.

•
•

Door middel van de werving van giften, erfenissen, subsidies en
opbrengsten van activiteiten, voor zorg te dragen dat de Stichting over
financiële middelen beschikt om haar doelen te realiseren.

3 Gebruik

3.1 Huidige gebruikssituatie (2014) van het Synagogecomplex is de volgende:
•

De Synagoge doet dienst als ‘thuis’ voor de Joodse Gemeente

Winterswijk; enkele malen per jaar zijn er reguliere diensten
•

De Synagoge valt onder het Rabbinaal toezicht; het gebruik van het

gebouw is daarmee aan bepaalde regels gebonden.
•

De Synagoge huisvest een eenvoudige tentoonstelling over het

Joodse leven in Winterswijk en haar betekenis voor de Winterswijkse samenleving
•

Het archief van de Joodse Gemeente is in de Synagoge opgeslagen

•

De Synagoge is op sjabbat (beginnend op vrijdagavond en op

zaterdag) en op de joodse feestdagen niet open voor andere activiteiten.
•
De Synagoge is in het zomerseizoen opengesteld voor bezoekers,
waarbij door vrijwilligers rondleidingen worden verzorgd.
•

De Synagoge wordt gebruikt voor educatieve doelen voor zowel

Nederlandse als Duitse scholieren. (voor een omschrijving wordt verwezen naar
bijlage 2)
•

De Synagoge word bezocht door groepen met diverse achtergrond,

zowel plaatselijk, landelijk als uit het buitenland, die geïnformeerd worden over de
Joodse Geschiedenis in Winterswijk.
•

Inkomsten uit de openstelling worden gestort op de bankrekening

van de Joodse Gemeente.

3.2 Toekomstige gebruikssituatie van het Synagogecomplex- te realiseren
•

Handhaving, zover mogelijk, van de hierboven beschreven functies

en activiteiten Dit in overleg met NIK/Rabinaat.
•
Uitbreiding van het aanbod met lezingen, themadagen en cursussen
rond Joods georiënteerde onderwerpen

•

Uitbreiding van het gebruik van het gebouw met andere culturele

activiteiten, die niet in strijd zijn met de oorspronkelijke bestemming en
waardigheid van het gebouw. (bijvoorbeeld lezingen en muziekuitvoeringen).

Alle bovengenoemde activiteiten hebben mede tot doel het Joodse erfgoed te beschermen,
te bewaren en het waardevol in te zetten voor de huidige en toekomstige samenleving.

5

De Stichting

.
5.1.De Mr. F.W. Voorink Stichting

De F.W. Voorink Stichting is opgericht met notariële akte*/statuten
22 februari 2012 (In 2020 zullen statuten en naam gewijzigd worden)
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder

nummer:

54535700
De FW Voorink stichting is erkend als ANBI organisatie onder
nummer: 8513 42 013
•

De notariële akte gaat als Bijlage 6 bij dit document.

5.2 Jaarplan en jaarverslag

De Stichting stelt een jaarplan en begroting op waarin zij haar voorgenomen
activiteiten aangeeft. Daarnaast stelt zijn een jaarverslag en jaarrekening op waarin
zij verantwoording aflegt voor haar activiteiten. Publicatie datum uiterlijk 5
maanden na het einde van het verslagjaar.

5.3 Openbaarheid.

De Stichting informeert door middel van een digitale nieuwsbrief met haar
achterban en begunstigers en publiceert haar beleidsdocumenten op de website.

Bijlage 1

Hoe kunt u de Voorink Stichting ondersteunen?

Vrienden van Mr. F.W. Voorink Stichting

Een van de mogelijkheden is “Vriend worden van de Stichting

Particulieren/donateurs wordt gevraagd minimaal € 25,= per jaar te betalen
In ruil voor het donateurschap:

•

U wordt twee keer per jaar van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden via
email.

•

De Stichting nodigt de leden één keer per jaar uit voor een lezing in de Synagoge

Bedrijven en Particulieren kunnen de Stichting ondersteunen door giften.

•

Tegenover giften staat geen contraprestatie van de zijde van de Stichting. De
Stichting heeft een ANBI status, wat de mogelijkheid geeft om giften van de
belasting af te trekken.

Zie:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspagina
s/prive/giften/giften

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen de Stichting te sponsoren.

•

Sponsoren/Bedrijven wordt gevraagd minimaal € 500,= per jaar

te

betalen
In ruil voor sponsering krijgt de sponsor:
o Naamsvermelding van de sponsor op de website van de Stichting en een
link naar de firma
o Voor publicitaire doeleinden mag een sponsor (in overleg met de Stichting)
gebruik maken van beelden van de synagoge
o De Sponsor wordt uitgenodigd bij speciale gebeurtenissen
o Naamsvermelding in de nieuwsbrief die naar alle donateurs, sponsors en
vrijwilligers wordt verstuurd

Daarnaast wordt mensen gevraagd vrijwilliger te worden voor de Stichting.

o Personen/bedrijven die zich aanmelden krijgen een bevestigingsbrief.
o Bij het beheer van persoonsgegevens neemt de Stichting de bepalingen uit de AVG
in acht.

o

De website van de Stichting is: www.Synagogewinterswijk.nl

Overzicht relaties met soortgelijke organisaties

Lokaal en Regionaal

•

Stichting Vrienden van Kolle Kaal

•

Werkgroep “Leren van de oorlog”

•

Synagoge Aalten

•

Nationaal onderduik museum Aalten

•

De Museum Fabriek - vereniging Het Museum Winterswijk

•

Jacobs kerk –Hervormde gemeente Winterswijk

•

Vermaning -Doopsgezinde Gemeente Winterswijk

•

Vereniging Monumenten Winterswijk

•

Gelderland Herdenkt

•

NIK

Duitsland, Israël

Bijlage 1

Stichting Cultuurbehoud Achterhoek
SCA eigenaar synagoge complex

NIK

Provincie
Gelderland
NIG Winterswijk

Website
Synagoge
Winterswijk

Kolle Kal

Gemeente
Winterswijk
SWS Stichting Winterswijkse Synagoge
(Mr. F.W Voorink Stichting)

Leren van de
oorlog

Lezingen,
exposities,
films

Rondleidingen

Cursussen

Bijlage 2

Tot de belangrijkste bezoekersgroepen van het Synagoge Complex behoren scholieren.

Een bezoek aan de synagoge door scholieren is opgenomen in twee verschillende
onderwijsprogramma’s, t.w. het Duitse project ‘Und am Fenster der Himmel’ en het
Nederlandse project ‘Leren van de oorlog’. In het kader van deze beide projecten
bezoeken leerlingen met hun leerkrachten de synagoge. Het Duitse programma wordt
verzorgd door de Stichting Vrienden Kolle Kaal, het Nederlandse programma wordt
verzorgd door de ‘Werkgroep Leren van de oorlog’.
De Stichting ‘Vrienden van Kolle Kaal’ is in 2004 opgericht. Tot de activiteiten van deze
stichting behoort het uitvoeren van het onderwijsproject voor middelbare scholieren ‘Und
am Fenster der Himmel’. De Duitse leerlingen en hun leerkrachten worden in de
synagoge ontvangen en rondgeleid. Alle klassen hebben bij het bezoek aan Winterswijk
dan al het boek van de in Winterswijk geboren joodse Johanna Reiss “Und am Fenster der
Himmel” gelezen. Dit boek vertelt het verhaal over haar onderduikperiode 1942-1945 als
12-jarig meisje. De scholieren krijgen een rondleiding door de synagoge, bekijken een
interview met de hoofdpersoon, opgenomen in 1973, en nemen deel aan een
stadswandeling waarin veel plekken, die in het boek aan de orde komen, kort bezocht
worden. Daar hoort ook het monument tegenover het oude gemeentehuis in Winterswijk
bij.
De in 2002 opgerichte Werkgroep ‘Leren van de oorlog’ verzorgt sinds 2004 een
onderwijsprogramma voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het Nederlandse
basisonderwijs. In het kader van dit project komen de leerlingen met hun leerkrachten op
bezoek in de synagoge voor een les over het Jodendom in het algemeen, de geschiedenis
van de Joodse gemeente in Winterswijk in het bijzonder en een praktische opdracht rond
de z.g. Tien Woorden (meestal ‘10 geboden’ genoemd)

Het feit dat Winterswijk nog een in functie zijnde synagoge bezit mag een klein wonder
worden genoemd. Dat dit gebouw wordt ingezet in de onderwijsprogramma’s over oorlog,
vrede en verdraagzaamheid is van zeer grote waarde, omdat de leerlingen en hun
begeleiders concreet in contact komen met een cultuur die veel aan de leefbare
samenleving heeft bijgedragen en bijdraagt.

