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WERKPLAN 2017 
 
1. Inleiding 
 
Het bestuur zal in de komende jaren met groot enthousiasme en plezier wederom de 
kernactiviteiten van JONAG uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is onverminderd te conti-
nueren wat in de afgelopen jaren is opgebouwd en/of waarmee een begin is ge-
maakt. Er zal echter een discussie met de leden moeten worden gevoerd of het een 
kernactiviteit van JONAG blijft om activiteiten aan de leden aan te bieden. De laatste 
jaren blijkt dat het veel tijd en energie kost om iets te organiseren en dat er uitein-
delijk heel weinig leden gebruik maken van dit aanbod.  
Toen JONAG 23 jaar geleden werd opgericht waren er weinig Joodse activiteiten. 
JMW deed erg haar best en JONAG organiseerde themabijeenkomsten en nodigde 
sprekers uit. Op dit moment is het Joodse aanbod zo enorm dat je keuzes moet ma-
ken als je iets Joods wilt doen op bijv. een zondag, maar ook door de weeks. 
Is het niet beter dat JONAG zich gaat focussen op het vertegenwoordigen van JONAG 
in Joodse en niet-Joodse organisaties met het doel de belangen van de naoorlogse 
generatie te behartigen? Evenals het vervullen van de functie van spreekbuis en be-
langenbehartiger voor de naoorlogse generatie(s) en voor ongebonden Joods Neder-
land en het aansnijden van actuele kwesties. 
 
JONAG blijft werken aan: 

- het uitgeven van het kwartaalblad het “JONAG Bulletin”; 
- het vervullen van de functie van spreekbuis en belangenbehartiger voor de 

naoorlogse generatie(s) en voor ongebonden Joods Nederland; 
- het vertegenwoordigen van JONAG in Joodse en niet-Joodse organisaties met 

het doel de belangen van de naoorlogse generatie te behartigen; 
- het uitbreiden van een Joods laagdrempelig netwerk voor onze achterban be-

staande uit Joods-gebonden en Joods-ongebondenen;  
- samenwerken met andere Joodse organisaties, die ook gelovigen en seculie-

ren vertegenwoordigen; 
- Jonet versterken, waar JONAG als één van de zeven preferred partners aan 

deelneemt; 
- het uitbouwen van onze positie door het werven van nieuwe leden en zicht-

baar maken van onze activiteiten van onze vereniging. 
- het aanbieden van activiteiten aan leden en niet-leden op Joods gebied, van 

cultureel en sociaal tot educatief en het aansnijden van actuele kwesties;  
 
Ongebonden seculiere Joodse Nederlanders maken ruim 84% uit van alle Joden in 
ons land. JONAG vertegenwoordigt in veel gremia de ongebondenen. 
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2. Activiteiten  
 
Zoals hierboven al gezegd zal er een discussie moeten worden gevoerd over wel of 
niet activiteiten georganiseerd door JONAG. JONAG heeft weinig financiële mogelijk-
heden om grootse activiteiten op te zetten. We willen ook niet onze leden voor alles 
laten betalen, het is echter wel zo dat elke activiteit geld kost.  
In 2016 is de Zomerborrel geïntroduceerd. De aanwezigen waren erg enthousiast. 
We willen dit wel voortzetten en denken aan een Chanoekaborrel of een Winterbor-
rel, een Voorjaarsborrel om op die manier informeel met elkaar te blijven praten. 
 
Ook zal er dit jaar gepraat moeten worden over de koers van JONAG. Wat willen de 
leden, wat is mogelijk en hoe gaan we het doen. Wellicht moet er een nieuwe visie 
ontwikkeld worden. 
 
Het JONAG Bulletin zal voorlopig blijven worden uitgegeven en verstuurd. In 2016 is 
er een Jubileum Bundel uitgekomen, een bloemlezing van 20 jaargangen JONAG Bul-
letins. Deze bundel wordt gratis verspreid onder de betrokken schrijvers en aan de 
leden uitgedeeld en/of verstuurd tegen verzend-/administratiekosten. 
 
Na sommige activiteiten komen we graag nog samen om na te praten of wat te eten. 
Dat geeft net dat beetje extra aan een activiteit en wordt door de deelnemers erg op 
prijs gesteld, zoals dat gebeurd na de Auschwitzherdenking.  
 
Het bestuur denkt er nog wel over na om nogmaals te brainstormen over het woord 
“vaderjoden”.  
 
Mocht er genoeg animo zijn om een meerdaags bezoek te brengen aan Berlijn, dan 
wil het bestuur dit organiseren. Er zal echter eerst een serieuze inventarisatie moe-
ten plaatsvinden. 
 
Er zal worden gewerkt aan het verwerven van financiën voor het drukken van een 
nieuwe folder van JONAG. De oude is van februari 2006 en is echt aan vernieuwing 
toe. 
 
Website 
De website moet regelmatig worden aangevuld en bijgehouden met informatie. De 
convo en agenda van de ALV komen ook op de website en worden tevens naar alle 
leden gestuurd per nieuwsbrief via de website. Deze nieuwsbrief komt alleen bij le-
den van JONAG aan. Een tweede bestuurslid zal dit jaar ook worden geïnstrueerd om 
de website te onderhouden. 
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Facebook 
We moeten een oplossing vinden om leden, die geen Facebook hebben ook te berei-
ken. Zij kunnen natuurlijk ook veel terugvinden op de website van JONAG of in de 
Joodse Agenda van Jonet, waar bijna alle Joodse activiteiten in staan. 
 
Penningmeester 
De Vereniging moet op zoek naar een nieuwe penningmeester. Nu neemt de secreta-
ris de werkzaamheden min of meer op zich, maar dat kan niet zo blijven. Iedereen 
wordt gevraagd zich in te zetten om zo snel mogelijk iemand te vinden voor deze 
functie. 
 
 
3. JONAG Bulletin 
 
Het JONAG Bulletin is en blijft een belangrijke verbindende factor voor onze leden. 
Voor sommige leden is JONAG bijna alleen het JONAG Bulletin. Helaas bestaat de 
redactie nog steeds uit één persoon. Dat is erg jammer, want het Bulletin zou inte-
ressanter kunnen worden als er iemand is die derden zou willen interviewen en daar 
een interessant artikel over zou kunnen schrijven. We blijven zoeken. 
 
De redactie kan het niet vaak genoeg zeggen dat zij zich nog steeds mag verheugen 
in de aanlevering van voldoende kopij door de vaste medewerkers van het Bulletin. 
Dank, dank, dank.  
Zij maken het Bulletin immers inhoudelijk tot wat het is: een goed blad.  
 
Toch zoeken we nog steeds nieuwe redactieleden en een vaste corrector. 
 
 
4. Belangenbehartiging 
 
JONAG is vertegenwoordigd in de Gemeenschapsraad (GR) van Joods Maatschappe-
lijk Werk. Het deelnemen aan die GR betekent enerzijds het verkrijgen van veel ac-
tuele voor Joods Nederland belangrijke informatie. Anderzijds kan JONAG daar 
steeds aandacht vragen voor de belangen van de ongebonden Joodse naoorlogse 
generatie(s).  
JONAG zal blijven deelnemen aan de overige organen, zoals  

 het overlegorgaan van Centrum ’45,  
 het samenwerkingsoverleg van Jonet en in  
 het Adviescollege restitutie en verdeling van het Centraal Joods Overleg 

(CJO).  
 in de organisatie van Jom Hasjoa draagt JONAG ook haar steentje bij 
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Wanneer er actuele kwesties spelen, die onze doelstellingen raken, zal JONAG zich 
laten horen.  
 
 
6. Contributie betalingen 
 
Er zal meer aandacht worden besteed aan het op tijd innen van de contributie. 
 
 
7. PR 
 
Een kleine, actieve vereniging als JONAG kent een fluctuerend ledenbestand.  
Oude leden gaan, nieuwe komen erbij, maar het ledenaantal blijft ongeveer con-
stant. Ons bestaan als vereniging van vooral (maar niet uitsluitend) ongebondenen is 
belangrijk, maar ons aantal blijft beperkt.  
 
Het werven van betaalde advertenties voor het JONAG Bulletin is geen sinecure.  
We blijven het proberen, maar met zo’n kleine oplage (150 stuks) zet het geen zo-
den aan de dijk voor bedrijven.  
 
 
Het Bestuur 
september 2016 


