
 

 

 

 

Toelichting bij de jaarcijfers 2020 

Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief banksaldo van €73.534. Hierbij moet vermeld worden dat 
dit gebaseerd is op een subsidie (€28.125 - vfonds), waarvan de kosten pas later gemaakt zullen worden. Een 
andere reden voor het hoge positieve banksaldo is het feit dat we alle subsidies voor de documentaire ‘Hellships 
naar Japan’ (Maaswinkel) hebben ontvangen, maar nog niet alle facturen hebben ontvangen. De laatste kosten, 
€6.345, zullen in januari 2021 worden voldaan, waardoor ook dit bedrag niet als eigen vermogen kan worden 
gezien, maar als crediteur.  

Ons eigen vermogen per 31 december is €67.189. Ons eigen nog vrij besteedbaar vermogen is per eind 2020 
€9.065. Op onze balans nemen we twee garantstellingen op. Ten eerste is dat €12.500 voor het realiseren van 
een lespakket. Daarnaast hebben we een subsidie ontvangen van €28.125. Er zullen in 2021 nog subsidies 
worden aangevraagd om de kosten van het lespakket te voldoen. We hebben ook een garantstelling opgenomen 
voor een initiatief om het verhaal van de Hellships in een stripboek te publiceren. Hiervoor nemen we een 
garantstelling op van €2.500. Daarnaast hebben we voor de herdenkingen in 2021 en 2022 alvast een 
reservering opgenomen van €15.000. Met het ouder worden van onze doelgroep en de positieve ervaring van 
een kostbare livestream in dit jaar, houden we rekening met hogere herdenkingskosten (€7.500 per jaar).  

Inkomsten 

Donaties 

In 202o hebben we onze donateurs en geïnteresseerden tweemaal gevraagd om een bijdrage te doen. In eerste 
instantie was dat de vraag voor een jaarlijkse bijdrage, zoals we dat ieder jaar doen. Dit bracht €2.414 op. Dit is 
meer dan in 2019 (toen was het €1.757). Het donatiebedrag is door 62 donaties tot stand gekomen, vergeleken 
met 50 in 2019. Het gemiddelde bedrag dat werd gedoneerd lag in 2020 ook iets hoger met €39 (vergeleken 
met €35 in 2019). Daarnaast hebben we in de zomer van dit jaar onze donateurs en geïnteresseerden om een 
specifieke bijdrage gevraagd voor de realisatie van de documentaire Maaswinkel. Dit leverde €1.049 op (27 
donaties van gemiddeld €39).  



Subsidies en giften 

Voor ons initiatief mbt de documentaire hebben we aanspraak kunnen doen op twee subsidies en twee giften. 
Van het Mondriaan Grassroots fonds hebben we €10.000 subsidie ontvangen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
heeft een bijdrage van €5.000 verstrekt. Daarnaast hebben we van het Karel Doorman Fonds twee bijdragen in 
de kosten mogen ontvangen, voor een totaalbedrag van €3.500.  

Het vfonds heeft in 2020 €75.000 aan subsidie toegekend aan de SHSJZ, te ontvangen in 2020 en 2021. In 
2020 hebben we 75% van de eerste helft ontvangen (€28.125). Deze hebben we gereserveerd voor het lespakket.  

Financiële verantwoording Project Documentaire “Hellships naar Japan’ (Maaswinkel) 

De totale kosten voor de documentaire bedragen €19.640. Deze kunnen worden opgesplitst in kosten voor 
cineast Kees Maaswinkel (€19.345) en additionele kosten in verband met de release (€295). In 2020 heeft onze 
stichting de eerste twee van de drie facturen van Kees Maaswinkel ontvangen en betaald, in totaal €13.000. De 
resterende factuur van €6.345 verwachten we begin 2021 te ontvangen en staat daarom per einde jaar als 
crediteur op de balans.  

Voor ons initiatief mbt de documentaire hebben we aanspraak kunnen doen op twee subsidies en twee giften. 
Van het Mondriaan Grassroots fonds hebben we €10.000 subsidie ontvangen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
heeft een bijdrage van €5.000 verstrekt. Daarnaast hebben we van het Karel Doorman Fonds twee bijdragen in 
de kosten mogen ontvangen, voor een totaalbedrag van €3.500.  

Zoals boven vermeld, heeft onze crowdfundingactie €1.049 opgebracht. Deze hebben we voor 100% gebruikt 
om de kosten van de documentaire te dekken.  

 

Andere kosten  

Onze administratie en bestuurskosten lagen in 2020 iets lager, mede omdat we minder fysieke vergaderingen 
hebben gehad een daarvoor geen kosten hebben moeten maken. 

De herdenkingskosten waren in 2020 ook minder hoog vergeleken met 2019. Dit komt doordat de herdenking 
in kleine kring werd gehouden en de voornaamste kosten (de opnames voor de livestream) door Bronbeek/het 
ministerie van Defensie werden gedragen. Er was dit jaar geen reünie maar een korte bijeenkomst in de 
commandantswoning. Deze kosten werden door Bronbeek gedragen, waar we de Commandant zeer erkentelijk 
voor zijn. Daarnaast zijn we het Ministerie van Defensie zeer erkentelijk voor de opnames van de herdenking.  

  

 


