
 

 

 

 

Toelichting bij de jaarcijfers 2019 

Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een positief saldo op operationele activiteiten van €796,63. De 
inkomsten van onze donaties zijn stevig gedaald in vergelijk met 2018, met name gedreven door een daling in 
het aantal donaties. In 2019 hadden we 50 donateurs, vergeleken met 86 in 2018. Daarnaast heeft onze 
Stichting in 2019 minder subsidie ontvangen van het Nationaal Comité 4/5 mei. Daar staat tegenover dat we dit 
jaar minder bestuurs- en herdenkingskosten hebben gemaakt, waardoor we het jaar net positief af kunnen 
sluiten. Als de daling in aantal donateurs doorzet, dan is het niet vanzelfsprekend dat we de komende jaren ook 
positief afsluiten.  

Desondanks staat de stichting er gezond voor. Het bankreserve staat eind 2018 op €38.446,82. Dit is te danken 
aan een solide bankreserve waarmee we 2019 zijn begonnen. Daarnaast hebben we een eenmalige overdracht 
als gevolg van de opheffing van de BEGO (Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee) aan 
onze stichting. Het ging hier om een bedrag van €19.993. De stichting zal zich inzetten om dit bedrag te 
besteden aan zaken met een betekenis en die past bij de doelstelling van de stichting.  

Bijzonder voor de stichting was dat we in 2019 een additioneel evenement hadden in de vorm van een 
symposium omtrent het boek ‘Survivor’, dat in 2018 is uitgekomen en toendertijd tijdens onze herdenking werd 
gelanceerd.  

1) Inkomsten  

Het totaal van de donaties is dit jaar gezakt ten opzichte van 2018 (€1.757 vs. €2.549 in 2018). Dit is met name 
gedreven door een afname in het aantal donateurs (50 vs. 86 in 2018). Het gemiddelde donatiebedrag ligt dit 
jaar weer iets hoger dan in 2018, in lijn met 2017. Dit jaar was het gemiddelde donatiebedrag circa €35. 

Voor de maaltijd in de Kumpulan tijdens onze jaarlijkse herdenking op Bronbeek, die in 2019 op zondag 15 
september plaatsvond, vroegen we dit jaar weer een bijdrage van €5 per persoon. Dit is hetzelfde bedrag als in 
2018. De totale inkomsten waren €1005, meer dan in 2018 (€725). Het was dan ook een erg druk bezochte 
herdenking, met 201 deelnemers aan de maaltijd. De Commandant van Bronbeek heeft de rest van de 
vergoeding aan de Kumpulan op zich genomen, waar wij hem uiteraard bijzonder erkentelijk voor zijn. 

Van de Stichting Nationaal Comité 4 & 5 mei hebben we in 2019 een subsidie van €2.400 ontvangen. Dit is 
minder dan in 2018.  

 

Financieel Overzicht SHSJZ 2019

Uitgaven 2019 Inkomsten 2019

Totaal admin 167,77      Totaal donaties 1.757,50    

Totaal bestuurskosten 867,68      Totaal maaltijden 1.005,00    

Totaal herdenkingskosten 2.645,42    Subsidie Comité 4/5 mei 2.400,00    

Symposium - Survivor 685,00      

TOTAAL 4.365,87 TOTAAL 5162,50

Banksaldo 1/1/2019 17.656,68  

Netto Mutatie 796,63      

Eenmalige bate BEGO overdracht 19.993,51  

Banksaldo 31/12/2019 38.446,82  



2) Uitgaven  

Onze totale uitgaven waren dit jaar aanzienlijk lager dan in 2019. Dit geld voor de administratie-, bestuurs- en 
herdenkingskosten. De kosten met betrekking tot het symposium – Survivor hebben betrekking op een 
additioneel evenement dat op 4 april 2019 heeft plaatsgevonden en waarbij de heren Loudon, Van Dis, 
Roelfsema, evenals de auteur van het boek ‘Survivor’, Nicola Meinders, lezingen gaven in de Sumatrazaal op 
Bronbeek. Daar waren ongeveer 150 personen bij aanwezig. 

 


