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Alkmaar, 6 juni 2017
Beste Vrienden van de Alkmaarse synagoge,
Het Bestuur van de Stichting Alkmaarse synagoge (SAS) vindt het noodzakelijk om u nu eindelijk op de hoogte te
brengen van wat er intern speelt binnen het bestuur van de SAS. Wij hebben ons steeds zeer gereserveerd
opgesteld omdat wij het niet netjes vinden om u met interne problematiek lastig te vallen.
Maar nu voelen wij toch de noodzaak om u van onze kant op de hoogte te stellen.
Het grote probleem dat speelt is dat per 1 oktober 2016 de heer Ron Bar-El is aangetrokken als nieuwe
bestuurder. Bar-El is toen al snel een koers gaan bepleiten voor de SAS die in strijd is met het statutaire doel van
de SAS.
Bar El is namelijk oprichter van een stichting die de aankoop en exploitatie van het Joodse werkdorp wil
realiseren. Bar El is daar tevens voorzitter van en Bar El wil "zijn" stichting aan de SAS en de Alkmaarse synagoge
koppelen. Wij willen echter dat de SAS en het bestuur geheel en al onafhankelijk blijven van welke andere
stichting en/of doel in wat voor vorm dan ook. Dit heeft geleid tot het conflict met Bar-El.
Helaas zijn de andere bestuurders van de SAS, Andy Deutsch en Rob Warnars, door Bar El overgehaald. Inmiddels
hebben zij zelfs zitting genomen in het bestuur van de stichting van Bar-EL; overigens zonder de SAS vooraf op de
hoogte stellen van hun dubbele pet. Zodoende is er een tweedeling ontstaan in ons synagoge bestuur.
Om de tweedeling te beëindigingen, heeft het SAS-bestuur een vergadering bijeengeroepen op 16 januari jl., die
als titel had hoe gaan we met elkaar om en hoe gaan wij met elkaar verder. Deze bijeenkomst heeft geduurd van
19.30 uur tot 24.00 uur. Wij hebben zeer duidelijk gevraagd aan Bar El, Deutsch en Warnars om transparantie.
Dat thema stond die avond hoog in het vaandel en dat werd ook erkend door de drie heren. Maar tot onze grote
teleurstelling werd de transparantie twee dagen later al met voeten getreden door Bar-El.
Het negeren van bestuursbesluiten door Bar-El was al langer aan de gang. Het onjuist notuleren en het niet
notuleren van de laatste twee vergaderingen door de secretaris en het uitspelen van het bestuur door Ron Bar El
maakte de situatie steeds zorgelijker. Het gevolg was dat een aantal trouwe bestuursleden zich helemaal niet
meer serieus genomen voelde en wilde terugtreden. Toen is de knoop doorgehakt en hebben wij Bar El geschorst
als bestuurlid.
Wat er daarna gebeurde, tartte volledig het gezond verstand. Echt alles en alles werd uit de kast getrokken om de
overige SAS-bestuurders, en vooral de voorzitter, in een zo kwaad mogelijk daglicht af te spiegelen. Dat ging via
social media zoals Facebook, Jonet, het NIW tot aan de Israëlische ambassade. Zelfs onze eigen vrienden en
donateurs worden benaderd om de lastercampagne te verspreiden. Bar El startte een campagne om ons zwart te
maken omdat wij ons zelf niet voor zijn karretje wilde laten spannen.
Helaas laat Bar El niet los, hij gaat maar door. Hij wil en zal zijn doel bereiken en daarom zet hij al zijn pogingen
van smaad en laster extern door. Zelfs vertrouwelijk ingewonnen bemiddeling is door Bar-El uit zijn verband
gehaald en openbaar gemaakt.
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Allemaal met één doel de synagoge koppelen aan het Joodse werkdorp en de tegenstanders van zijn plan eruit
werken. Dat het statutair ongeoorloofd is om de SAS te belasten met een andere stichting en de synagoge te
gebruiken voor een ander doel dan de synagoge, gaat er bij Bar El helaas niet in.
Bar-El heeft bij de Kamer van Koophandel geklaagd over het bestuur met allerlei verwijten. Dit heeft ertoe geleid
dat de Kamer van Koophandel een zeer formeel standpunt is gaan innemen. Volgens de kamer van Koophandel
heeft het bestuur nagelaten zichzelf opnieuw uitdrukkelijk te benoemen als herkozen bestuurslid, zodat de
bestuurstermijn niet verlengd is. Wij meenden dat een stilzwijgende verlenging voldoende was. Het bestuur zal
uiteraard de nodige maatregelen treffen om dit formele punt te herstellen en heeft daartoe juridisch advies
ingewonnen.
Tot slot nog dit. De hele problematiek die Bar El van zolder heeft gehaald heeft nooit gespeeld in het SAS-bestuur.
Het is een creatie van Bar El zelf. De SAS bestaat op 2 juli 20 jaar. Wij kunnen u zeggen dat het altijd goed is
gegaan onderling, dat wij met plezier onze vrijwilligers taken hebben verricht en dat wij een prachtige sjoel
hebben teruggebracht die zijn functies vervult en goed draait en waar heel veel mensen heel blij en gelukkig van
worden. Een schitterend monument ter nagedachtenis aan al diegenen die zo wreed uit ons midden zijn
weggerukt. En voor al diegenen die hun Joodse leven weer willen oppakken of dit al gedaan hebben.
Wij hopen u hiermee inzage te hebben gegeven in het huidige geschil. Natuurlijk hopen wij dit snel achter ons te
kunnen laten en de Alkmaarse synagoge verder tot bloei te brengen voor de Joodse gemeenschap in de Kop van
Noord-Holland en eventueel daarbuiten.
Voor vragen of overleg zijn wij altijd beschikbaar via www.alkmaarsesynagoge.nl of info@alkmaarsesynagoge.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Alkmaarse Synagoge,
Loes Citroen
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