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Algemeen
In 2018 heeft de SAS conform haar doelen diverse activiteiten uitgevoerd op museaal, sociaal-cultureel en
religieus vlak uitgevoerd. Dankzij de inzet van haar vrijwilligers is dit mogelijk geweest. Wat van de vrijwilligers
wordt gevraagd is echter zwaar. Maaltijden voor grote groepen bezoekers moeten worden klaargemaakt en
uitgeserveerd. Voorbereidingen zoals inkopen, tafels en stoelen plaatsen en aankleden maar ook het afruimen
en schoonmaken vragen veel van de onbezoldigde vrijwilligers.
Museale activiteiten
De SAS vervult een belangrijke rol als museum over Jodendom en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap
in Alkmaar en de kop van Noord-Holland. De SAS nam ook dit jaar weer deel aan de Open Monumentendag.
Tevens vonden er rondleidingen met voorlichting over antisemitisme en discriminatie plaats voor scholieren uit
Alkmaar en de omgeving.
Sociaal-culturele activiteiten
Er zijn wederom sociaal-culturele activiteiten uitgevoerd door de SAS. Op 4 mei 2018 vormde de Alkmaarse
synagoge het decor voor theatermanifestatie Theater Na de Dam. Jongeren uit Alkmaar verdiepten zich onder
leiding van theatermakers in de geschiedenis van hun stad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Verder was het bezoek georganiseerd door Joods Maatschappelijk Werk een hoogtepunt. Vanwege het grote
aantal geïnteresseerden (75 personen) zijn er twee dagen georganiseerd in juli en oktober. Het was een hele
opgave voor de vrijwilligers van de SAS maar de enthousiaste reacties van de bezoekers weten de vrijwilligers
iedere keer weer te motiveren.
Religieuze activiteiten
Uiteraard vormen de religieuze activiteiten een belangrijke taak van de SAS. Maandelijks vond er een
vrijdagavonddienst plaats die door een vaste groep bezoekers wordt bezocht. De diensten worden voorgaan
door Anna de Voogt die dit geheel onbezoldigd heeft verzorgd. Na afloop van de dienst wordt een bescheiden
maaltijd genuttigd die door de bezoekers altijd als zeer gezellig wordt ervaren.
Rondom de belangrijke feestdagen als Pesach, Joods Nieuwjaar en Chanoeka wist de SAS diverse geslaagde
bijeenkomsten te organiseren. De Chanoeka-viering telde 38 bezoekers en dat maakte dat de ruimte geheel
gevuld was. Ook hier waren maaltijd en aankleding fantastisch verzorgd door de vele vrijwilligers.
In september werd een druk bezochte Bar Mitswa gevierd in de synagoge met een aansluitende receptie.
Bestuurlijk
In de eerste helft van 2018 zijn de activiteiten van de SAS relatief beperkt geweest. Het bestuur koos ervoor om
gedurende een geschil met enkele oud-bestuurders pas op de plaats te maken. Helaas heeft dit geschil tijd,
energie en geld gekost van de SAS wat het resultaat niet ten goede is gekomen. De rechter heeft in maart 2018
de oud-bestuurders in het ongelijk gesteld en de benoeming van de overblijvende bestuursleden bevestigd.
Daarmee kon het bestuur bestaande uit Loes Citroen (voorzitter), Inna Zass (lid), Renske Mol (penningmeester),
Sugette Hupkens (lid) en Sabina Frogel (lid) weer aan de slag gaan. Medio 2018 is Gustavo Reisenstadt
toegetreden als bestuurder in de rol van secretaris.
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