Cultureel JAARVERSLAG 2016 Stichting Folkingestraat Synagoge
I. Inleiding

Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) heeft in het afgelopen jaar een grote omslag
doorgemaakt, naar onze overtuiging in gunstige zin. De omslag betrof zowel de
beleidsontwikkeling, als de interne organisatie mede ten gevolge van een drastische
uitbreiding van de openingstijden. Aanleiding in materiële zin was het feit dat SFS te weinig
inkomsten genereerde om de exploitatie van de Synagoge op termijn te kunnen voortzetten
en de reserves eind 2016 uitgeput waren. Maar ook in immateriële zin was er genoeg
aanleiding om na te denken over hoe we de synagoge zichtbaarder zouden kunnen maken,
hoe we een zinvolle bijdrage zouden kunnen leveren aan meer en betere kennis van het
Joodse leven vroeger en nu en aan de maatschappelijke, en de interreligieuze dialoog in een
tijd van toenemende intolerantie.

II. Speerpunten
1.Ontwikkeling van meerjarenbeleid

Een belangrijk speerpunt was het formuleren van missie, en visie, de daaruit voortvloeiende
doelstellingen en hoe die te realiseren.
Daartoe is er met heel veel deskundigen en erfgoedpartners in een groot aantal sessie van
gedachten gewisseld. Gesprekspartners waren o.a. vertegenwoordigers van Groninger
Archieven, stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Herinneringscentrum Kamp
Westerbork, GRID, Scheepvaartmuseum, Groninger Museum, Vrijdag, RUG. Speciale
vermelding verdient de grote bijdrage die wijlen Prof.dr. P. Kooij, emeritus hoogleraar
Economische en Sociale Geschiedenis, daaraan heeft geleverd.
Dit alles resulteerde eind 2016 in een eerste concept van een projectplan, bestaande uit: 1.
museale inrichting van de synagoge, 2. Uitbreiding locatie, aanpassing deel van
rabbinaatshuis, 3. Ontwikkeling educatieve programma’s, 4, PR-marketingplan, 5.
doelgroepengerichte randprogrammering en projecten, 6. Samenwerking erfgoedpartners in
stad en ommeland en Ost-Friesland 7. Financiële en organisatorische randvoorwaarden.
Eind 2016 was ook een eerste concept voor het bidbook inz. de museale herinrichting, in
opdracht van SFS samengesteld door mevr. Drs. W. van der Schuyt, klaar.
Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan én het bidbook vormde de ontwikkeling van
educatieve programma’s. De ontwikkeling daarvan werd eind 2016 “on hold” gezet, i.v.m.
een onderzoek naar de mogelijkheid om het project Feest! Weet wat je viert onderdeel te
laten zijn van ons eigen projectplan. Dit op verzoek van de SOGK. Inhoudelijk sloot dit
project van het museum Catharijne Convent naadloos aan bij wat SFS voor ogen stond,
maar het betekende wel een omwerking en aanvulling van het bidbook en de
educatieparagraaf van het beleidsplan. Helaas heeft alle energie en tijd die de
gesprekspartners (SOGK en SFS) in de voorbereidingen hebben gestoken niet geleid tot het
gewenste resultaat, o.m. omdat opname van dit project in ons eigen projectplan de
fondsenwerving in de weg stond.
2.Samenwerking met erfgoedpartners
Een ander belangrijk speerpunt was bevordering van de samenwerking met de
erfgoedpartners.
Heel belangrijk was de inbreng van de erfgoedpartners bij de vormgeving van ons plan tot
museale herinrichting. (zie: onder punt II.1)
Extra aandacht ging uit naar de samenwerking met de erfgoedpartners in stad en provincie.
Zo heeft SFS samen met Syneon Noord ( verband van Joodse erfgoedinstellingen in de
provincie) vorm gegeven aan projecten als Open Joodse Huizen, Kristallnachtherdenking
Europese dag van het Joods Cultureel erfgoed o.m. door de fondsenwerving voor haar
rekening te nemen.
Extra aandacht was er voor het uitbouwen van de samenwerking met de stichting Oude
Groninger Kerken (SOGK) op het terrein van veiligheid in en rond het gebouw, onderhoud,
backoffice, websitebeheer, en organisatie. Ook vond er eind 2016 een groot aantal
oriënterende gesprekken plaats m.b.t. deelname aan het project Feest! Weet wat je viert.(zie
boven). Op vrijwel alle van de genoemde terreinen heeft dit tot goede afspraken geleid.

3.Organisatie
De uitbreiding van de openingstijden kon alleen maar gerealiseerd worden door het
aantrekken van meer menskracht in de vorm van vrijwillige medewerkers. Veel aandacht is
besteed aan het werven én inwerken van die vrijwillige medewerkers. Eind 2016 waren er 30
vrijwillige medewerkers verbonden aan SFS. Probleem daarbij was dat -naast al het andere
werk - dat moest geschieden door één professionele medewerker met een aanstelling van
20 uur per week. De behoefte aan het professionaliseren van de organisatie in de vorm van
uitbreiding van personeel groeide daarom navenant. Helaas ontbraken daartoe de financiële
middelen.

III. Culturele Activiteiten

1. Rondleidingen SFS kent twee soorten rondleidingen:
• rondleidingen die van te voren kunnen worden geboekt voor elke weekdag, behalve
zaterdag (sabbat), zowel overdag als ’s avonds. Hiertoe wordt samengewerkt met de
diverse onderwijsinstellingen en gemeenten in de provincie. De aanmeldingen van de
scholen bestrijken heel Noord-Nederland, maar ook uit de rest van Nederland en
Noord-Duitsland. In 2016 werden ca. 107 rondleidingen verzorgd voor groepen
volwassenen, terwijl het aantal educatieve bijeenkomsten voor scholieren in het
basis- en voortgezet onderwijs op ca. 100 uitkwam.
• instaprondleidingen, waaraan iedereen kan deelnemen zonder aanmelding vooraf.
Door de uitbreiding van de openingstijden het aantal instaprondleidingen enorm
toegenomen: van 200 in 2015 naar 900 in 2016, Deze instaprondleidingen worden
zowel in de Synagoge gegeven als buiten in de Folkingestraat, ‘ het Joods kwartier’.
De (instap)rondleidingen worden in het Nederlands, Duits en Engels gegeven.
2 Overige activiteiten
Daarnaast vonden er in de synagoge ook in 2016 tal van andere activiteiten plaats, w.o.
exposities als Getuigen langs het spoor, Kristallnacht, nooit meer voor niemand”, World
Press Photo etc., concerten, lezingen, workshops, film- en theatervoorstellingen en
projectactiviteiten als Dag van het Jodendom, Dichter bij 4 mei, Open Joodse huizen, De
nacht van kunst en wetenschap, Europese dag van het Joods Cultureel Erfgoed. In de
bijlage Activiteiten 2016 staat een compleet overzicht van alle activiteiten die in de synagoge
hebben plaatsgevonden. Daaruit moge blijke dat het om een groot en divers aantal
activiteiten gaat, en dat SFS met haar activiteiten een niet weg te denken plaats inneemt in
het culturele leven van stad en provincie.

IV. Samenstelling bestuur, personeel, vrijwillige medewerkers
Bestuur
Het bestuur zag er per 1 januari 2016 als volgt uit:
voorzitter: ··C.J. Kreb
Secretaris: ··Mevr. G.J.J. Poell
Penningmeester: ·E.G. Westerink
Bestuurslid: R. Grünewald
Bestuurslid: · E. De Jonge
Bestuurslid: ··Mevr. B. Jongejan
Medio februari trad Mevr. P.H. Benjamins-van Oudheusden als bestuurslid toe.
Personeel en vrijwillige medewerkers.
Met de personele bezetting wordt het steeds moeilijker het groeiend aantal taken zoals
agendering, organisatie cultuur, catering en dagelijkse zorg te vervullen. Het leidinggevende
element wordt in de taakstelling van de beheerder/coördinator steeds belangrijker. In de loop
van het jaar besluit SFS extra vrijwilligers aan te trekken voor de uitvoering van
baliewerkzaamheden, informatievoorziening aan de bezoekers, bewaking en toezicht, geven
van rondleidingen, begeleiden van educatie, catering en floormanagement. Eind 2016 zijn 30
vrijwillige medewerkers aan SFS verbonden.

De contacten met personeelsleden van de Stichting Oude Groninger Kerken op het terrein
van het beheer van het gebouw verlopen plezierig. De heer M. van Santen verricht voor de
SFS gedurende 6 uur per week beheerderswerkzaamheden.
De heer M.J.M. Wichgers uit Zuidwolde is in dienst van de Stichting voor 20 uur per week als
uitvoerend directeur. In de loop van 2016 wordt duidelijk dat zijn takenpakket te omvangrijk is
voor de betrekkingsomvang die de stichting hem kan bieden en dat dit takenpakket niet op
onderdelen niet past bij zijn interesses en mogelijkheden. Gezien de precaire financiële
situatie waarin de SFS zit, is het echter vooralsnog niet mogelijk om de personeelsformatie
uit te breiden, resp. aan te vullen.
De schoonmaak en zorg voor het gebouw wordt verzorgd door mevr. D. Nieswaag die voor 5
uur per week in dienst is voor schoonmaakwerkzaamheden en hulp verleent bij de diverse
evenementen.
V. Vrienden en donateurs, club van 100 en fondsenwerving en sponsoring
Het aantal trouwe donateurs ligt rond de 600. Door middel van een intensieve campagne is
een start gemaakt het aantal donateurs de komende jaren te vergroten. Deze activiteit zal
aandacht blijven houden in de komende jaren en dient onder anderen te leiden tot een club
van Honderd Gulle Gevers die in ruil voor hun donaties toegang krijgen tot het gebouw voor
enkele aangepaste activiteiten. Gelet op de financiële situatie worden professionele adviezen
ingewonnen voor het werven van fondsen en verdere sponsoring. De donateurs worden
actief benaderd en ondersteunen met grotere en kleinere bedragen de doelstellingen van de
Stichting. Regelmatig worden de donateurs op de hoogte gehouden van de activiteiten van
de Stichting door middel van nieuwsbulletins, zowel per post als per e-mail en sociale media.
VI Risicoparagraaf:
Het bestuur meent er in te zijn geslaagd te zijn om niet alleen een passend cultureel
programma te bieden, maar ook de nodige stappen te zetten die moeten leiden tot een
gezondere exploitatie, en tot een duurzame rol van SFS in de instandhouding en bevordering
van het culturele erfgoed van stad en ommeland. De kans op het welslagen van de ons
projectplan is aanzienlijk vergroot met de toekenning van de subsidie door de gemeente en
de provincie. Echter, inzet op werving gelden en zoektocht naar sponsors is geboden.
NAMENS HET BESTUUR ONDERTEKEND door

Mw P.H.Benjamins-van Oudheusden

