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Jaarverslag 2020
Stichting Vrienden van de Weesper Synagoge 

Verhuur en culturele activiteiten
2020 is door de COVID-19 pandemie vanaf half maart een heel  moeilijk jaar 
geweest voor de stichting. Opeens viel alle verhuur weg, evenals de geplande 
evenementen en tentoonstellingen. Ook de speciale herdenking vanwege 75 jaar 
einde Wereldoorlog II ging niet door. 
In januari, februari en eerste helft van maart vonden de geplande activiteiten nog 
gewoon plaats:

• De zaterdagse bijeenkomsten van de Joodse Gemeenschap Masorti  
• De wekelijkse koorrepetities van 2 koren, waarbij speciaal vermeld 

moet worden dat het koor Camerata Fectionata intensief oefende voor 
de uitvoering van de Johannes Passion, wat de afscheids-uitvoering 
zou zijn van het koor onder leiding van Fred Smalbrugge. Deze 
uitvoering die in de Grote Kerk zou plaatsvinden kon helaas ook niet 
doorgaan. Buitengewoon spijtig en verdrietig voor de vertrekkende 
dirigent die zoveel jaar met passie het koor heeft begeleid

• De wekelijkse bijeenkomsten voor Biodanza, Pilates en spirituele 
sessies. Zowel de Biodanza als Pilates-groepen hebben te kennen 
gegeven dat zij bij herstart op een andere locatie zullen verder gaan

• In februari was er een herdenking van de Februaristaking, 
georganiseerd door leerlingen van het Casparus College

• Begin maart werd de ruimte een aantal keren gebruikt voor het 
oefenen van uitvoerenden van het Weesper Muziek Festival in de Van
Houtenkerk

• Vanaf augustus heeft een koor nog een aantal repetities kunnen 
houden totdat de coronaregels weer strakker werden aangetrokken.

In januari is de zaal een keer ‘om niet’ in gebruik gegeven. Erevrienden, leden van 
de Club van 120 en actieve vrijwilligers mogen éénmaal per jaar gratis gebruik 
maken van een dagdeel.

Bouwkundige perikelen 
Eind 2019 en begin 2020 werden de scheuren in de voorgevel steeds groter en 
bolde de zijmuur steeds verder uit. Dit kon tot een zeer gevaarlijke situatie leiden. 
Er werd vergunning aangevraagd om de zijmuur te stutten en een 
funderingsonderzoek uit te voeren. Deze procedure heeft ruim een jaar (!) in beslag

Secretariaat p/a Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp, telefoon 0294 254 249

ANBI: RSIN nummer 8071.35.574 – IBAN NL83INGB0007332502



genomen. De vertraging was zeker ook een gevolg van de onwennigheid door het 
ambtelijk samengaan van Weesp met Amsterdam. Pas in 2021 kon met de 
werkzaamheden begonnen worden. 

Overige zaken
Door de coronabeperkingen konden de bezoekers van de weekmarkt niet meer in 
het Stadhuis terecht voor een bezoek aan de wc. Daarom werden er plashokken 
neergezet vanaf eind maart, precies voor de gevel van de synagoge. Voordat de 
juiste personen bereikt werden (tientallen mailverzoeken en telefoontjes, vaak 
werd er helemaal niet gereageerd of kwam er een standaardmail met verkeerde 
tekst) waren we maanden verder. Maar uiteindelijk in het najaar zijn de plashokken
verplaatst. 

Kortom, 2020 was een moeilijk jaar, zoals voor de hele culturele sector. Niettemin 
zijn wij niet in acute problemen gekomen, dankzij een reserve die is opgebouwd 
voor bouwkundige zaken. We kijken zeer uit naar de tijd dat de beperkingen 
worden opgeheven en de synagoge weer voor de grote diversiteit aan (vooral 
culturele) activiteiten kan worden ingezet.

In 2021 bestaat de Stichting Vrienden van de Weesper Synagoge 25 jaar. En dat is 
een bijzonder moment. Het is tot nu toe met de inzet van 100% vrijwilligers gelukt 
om het gebouw een brede culturele functie te geven, en met de opbrengsten 
daarvan het gebouw in goede staat van onderhoud te helpen houden.
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