Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting de Verhalen
7 4 6 2 0 9 2 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Harstastate 40
0 6 5 1 8 2 9 1 4 3

E-mailadres

bestuur@joodsekinderen.nl

Website (*)

www.joodsekinderen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 9 9 7 0 9 7 8
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Froukje Hernamdt

Secretaris

Albert Kingma

Penningmeester

Cilla Cynthia Geurtsen

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het toegankelijk maken van maatschappelijk relevante verhalen, onder meer via film,
documentatie, fotografie, theater of anderzins

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het gehele project zou plaats vinden in 2020 maar door de corona is dit uitgesteld. De
afgelopen jaren zijn er meer dan 100 van deze voormalige Joodse onderduikkinderen
opgespoord. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa, Amerika, Israël
en Australië. Een groot aantal heeft in onze documentaires, podcasts en
fototentoonstelling over hun ervaringen kunnen vertellen. Het zijn vaak ontroerende
verhalen over verlies, mededogen, rouw en veerkracht.
De muziektheatervoorstelling Smokkelbern vormt het sluitstuk van het project.
Smokkelbern wordt gespeeld in Lemmer, Sneek, Leeuwarden en Amsterdam op
locaties die een belangrijke rol spelen in de oorlogsgeschiedenis van de Joodse
onderduikkinderen. Dit heeft plaatsgevonden van 5 april tot en met 14 mei 2022.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling krijgt zijn inkomsten door het verwerven van subsidies en door de
verkoop van kaarten voor de theatervoorstelling.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Aan diverse derden wordt betaald voor de kosten van de diverse projecten, zoals

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.joodsekinderen.nl/vrijheid-75-1/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Er wordt geen salaris of vergoeding betaald aan het bestuur.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De terugkeer van de Joodse kinderen bestaat uit meerdere onderdelen en richt zich
niet alleen op de oorlogsjaren maar ook op wat erna met deze onderduikkinderen
gebeurde en hoe ze vaak tot op de dag van vandaag worstelen met wat ze in de
oorlog hebben meegemaakt.
De afgelopen jaren zijn er meer dan 100 van deze voormalige Joodse
onderduikkinderen opgespoord. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van
Europa, Amerika, Israël en Australië. Een groot aantal heeft in onze documentaires,
podcasts en fototentoonstelling over hun ervaringen kunnen vertellen. Het zijn vaak
ontroerende verhalen over verlies, mededogen, rouw en veerkracht.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.joodsekinderen.nl

uren, materiaal etc.

Open

De muziektheatervoorstelling Smokkelbern vormt het sluitstuk van het project.
Smokkelbern wordt gespeeld in Lemmer, Sneek, Leeuwarden en Amsterdam op
locaties die een belangrijke rol spelen in de oorlogsgeschiedenis van de Joodse
onderduikkinderen.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

10.656

€

+
€

123.312

+
130.936

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

124.645

120.936

+
€

124.645

120.936

7.624

€

124.645

€

+
€

€
113.989

124.645

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

10.000

Totaal

€

€

130.936

+
€

130.936

+
124.645

+

De vorderingen bestaan uit nog te ontvangen omzetbelasting. Dit is in 2022 ontvangen.
De liquide middelen bestaan uit de ontvangen subisidie en in 2020 reeds verkochte kaarten voor de theatervoorstelling, verminderd met de reeds
gemaakte kosten voor de diverse projecten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

-810

€

58.484

Subsidies van overheden

€

58.866

€

10.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

9.000

€

122.500

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

67.866

+

132.500

€
€

0

+

+
0

+

+

€

67.056

€

190.984

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

48.703

€

109.941

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

231

Overige lasten

€

12.724

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

1.690

4.062

€

338

€

44.355

63.348

€

158.696

3.708

€

32.288

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De inkoopwaarde bestaat uit de kosten welke direct zijn toe te rekenen aan de
5 verschillende projecten.
De aankopen en verwerwingen betreft de ontwikkeling van de website en de
vormgeving van de diverse projecten.
De overige lasten bestaan uit kosten die niet kunnen worden toegerekend aan een
project zoals kosten projectmanagement en projectteam.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

