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BALANS in euro’s 
   

 
   

        
  

31-12-
2015 

31-12-
2014 

31-12-
2013   

31-12-
2015 

31-12-
2014 

31-12-
2013 

ACTIVA       PASSIVA       

                

Vaste activa       Ondernemingsvermogen       

Bibliotheek 141.579 141.579 141.579 Algemene reserve 221.867 209.586 250.210 

Inventaris 0 0 8.050         

        Kortlopende schulden       

Vlottende activa        Belastingen en premies 0 0 0 

Voorraden boeken 8.750 9.500 20.100 Crediteuren 1.820 
  Debiteuren 404 

  
Overige schulden 3.188 4.286 11.385 

Vorderingen 2.084 4.399 3.842         

Liquide middelen 74.058 58.394 88.024         

                

Totaal 226.875 213.872 261.595   226.875 213.872 261.595 

 

 

RESULTATENREKENING in euro's 

   

 

2015 2014 2013 

Baten 88.658 115.071 102.999 

Directe kosten gerelateerd aan de baten 51.434 89.934 61.505 

Bruto-omzet resultaat / marge 37.224 25.137 41.494 

        

Indirecte kosten 31.405 65.796 41.308 

        

Bedrijfsresultaat 5.819 -40.659 186 

        

Financiële baten minus lasten -454 35 483 

        

Resultaat 5.365 -40.624 669 

 



 

DOELSTELLING STICHTING PaRDeS 

Vanuit haar visie ziet PaRDeS het als haar missie om Joodse bronnen, gebaseerd op de rabbijnse 

traditie, in een dialogisch en open leerproces toegankelijk te maken voor een breed publiek.  

De stichting werkt daarbij vanuit de overtuiging dat het besef van humaniteit, menselijke 

waardigheid, tolerantie en solidariteit belangrijke impulsen kunnen ontvangen uit die Joodse traditie. 

In het leerproces zijn de vragen van de deelnemers primair en wordt telkens gezocht naar verbinding 

van wijsheidsbronnen met actuele levensvragen. Telkens wordt gezocht naar een evenwicht tussen 

denken, voelen en handelen. PaRDeS ziet het als haar taak dit leerproces voor een breed publiek aan 

te bieden en te faciliteren, op eigen kracht of in samenwerking met organisaties die vanuit een 

vergelijkbare missie opereren.  

 

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN  

PaRDeS voert haar missie uit door middel van:  

 Een toegankelijke uitgebreide Judaica bibliotheek  

 Aanbod van scholing en dialoog: cursussen, seminars, lezingen, studie- en inspiratiedagen  

 Uitgave van het blad Tenachon  

 Uitgave van boeken en andere publicaties  

 Communicatie via website  

PaRDeS bekostigt haar activiteiten door middel van de bijdragen van deelnemers, abonnees, 

donaties, legaten en subsidies. Het bestuur streeft een kostendekkende exploitatie na. Het vermogen 

van de stichting wordt beheerd door het bestuur op spaarrekeningen en rekeningen courant 

enerzijds en anderzijds in het beheer van de Yehuda Aschkenasybibliotheek en publicaties. Het 

liquide deel van het vermogen dient als continuïteitsreserve en als buffer voor onverwachte 

uitgaven.  

 

BESTUUR   

In 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen 

 Dr. Bas van den Berg - bestuurslid  

 Juliette van Deursen MA - bestuurslid  

 Esther van Eenennaam - bestuurslid  

 Drs. Joep Mourits – penningmeester  

 Prof. Dr. Marcel Poorthuis – voorzitter  

Stichting PaRDeS is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden stellen hun diensten onbezoldigd ter 

beschikking. 

 

 ACTIVITEITENOVERZICHT 2015 

 Vijf reguliere uitgaven in de 28ste jaargang van het tijdschrift Tenachon 

 Twintig cursussen en studiedagen  

 Uitgave van de publicatie ‘Abraham/Ibrahim, De spiritualiteit van gastvrijheid’ van de auteurs 

Juliëtte van Deursen, Leo Mock en Marcel Poorthuis 

 Inspiratiemiddag  op 7 juni 2015 - de Jahrzeit van Yehuda Aschkenasy - voor fellows en donateurs 
onder de titel ‘Geweld en verzoening’ met bijdragen van Marcel Poorthuis (inleiding), Marcus van 
Loopik (Geweld, een korte diagnose en enkele voorstellen tot medicatie), Abdelilah 

http://www.stichtingpardes.nl/Uploaded_files/Editor/file/GeweldToogdag.pdf


Ljamai (Geweld en verzoening vanuit islamitisch perspectief en Bas van den Berg (Religie in de 
ban van geweld of op het spoor van verzoening?) 

 Publicatie van diverse columns, commentaren en Parasha ‘s van de week op de website 
stichtingpardes.nl 

 Twee geslaagde donatie-acties 

 

  

 

http://www.stichtingpardes.nl/Uploaded_files/Editor/file/Presentatie%20Geweld%20en%20verzoening%20vanuit%20islamitisch%20perspectief%20June%207%202015.pdf
http://www.stichtingpardes.nl/Uploaded_files/Editor/file/Religie%20in%20de%20ban%20van%20geweld%20of%20op%20het%20spoor%20van%20verzoening.pdf
http://www.stichtingpardes.nl/Uploaded_files/Editor/file/Religie%20in%20de%20ban%20van%20geweld%20of%20op%20het%20spoor%20van%20verzoening.pdf

