
Toelichting bij de jaarcijfers 2021 

 

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief banksaldo van €95.413,51. Dit is weer een aanzienlijke 
stijging, die voornamelijk wordt verklaard door ontvangen subsidies en giften. Deze subsidies zijn verkregen 
voor het realiseren van een aantal projecten, waarvan de kosten voornamelijk in 2022 en 2023 zullen liggen. 
Tegenover deze ontvangen bedragen stonden relatief beperkte kosten.  

De uitgaven van de SHSJZ in 2021 zijn als volgt uit te leggen: 

Bestuurskosten waren €617, en dat is in lijn met voorgaande jaren. Kosten die hieronder vallen zijn bijv. 
bankkosten, een abonnement op Zoom om als bestuur ook in de lockdown goed te kunnen vergaderen.  

De herdenkingskosten waren met €1.383 dit jaar iets hoger dan in het verleden. Dit jaar hebben we meer 
bloemstukken besteld voor onze eigen herdenking, maar ook voor de overlevenden die daar niet bij konden zijn. 
In deze post zitten ook de kosten voor het laten printen en inbinden (100 stuks) van de scriptie van onze 
spreker Floris van der Snoek.  

Uitgaven aan projecten 

De Stichting had in 2021 €23.293.46 aan projectgerelateerde kosten.  

We sloten 2020 af met een crediteurenpost van €6.345 gerelateerd aan de kosten voor de documentaire van 
Cees Maaswinkel. Deze hebben we in januari voldaan, waarmee dit project werd afgerond.  

Daarnaast hebben we in 2021 €10.313 aan facturen ontvangen met betrekking tot het lespakket. Deze kosten 
zijn voldaan uit de subsidie van het vFonds.  

De Stichting heeft kosten van €6.636 gemaakt met betrekking tot strip over hellships. Deze zijn deels betaald 
uit de subsidie van de Stichting Karel Doorman Fonds (€5.000). De andere kosten worden vanuit het Prins 
Bernhard Cultuurfonds betaald. Deze subsidie heeft de Stichting toegekend gekregen en worden na de 
finalisering van de strip uitgekeerd. Deze subsidie zullen we echter na afloop van het project ontvangen. 
Daarom hebben we de kosten die niet door de Stichting Karel Doorman Fonds kunnen worden gedekt uit onze 
eigen middelen (ten nadele van ons eigen vermogen per eind 2021) 

Inkomsten 

Donaties 

In 2021 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 €1.888 op, wat 
iets lager was dan in 2020 en in lijn met het bedrag in 2019. Daarnaast hebben we in de zomer van dit jaar onze 
donateurs en geïnteresseerden om een specifieke bijdrage gevraagd voor de realisatie van een digitale hub. Dit 
leverde €443 op (13 donaties van gemiddeld €34).  



Subsidies en giften 

In 2021 heeft de Stichting een aantal projecten in gang gezet: het ontwikkelen van een lespakket voor 
middelbare scholieren, het vervaardigen van een strip, een tentoonstelling en het creëren van een digitale hub. 
Het ontwikkelen van deze projecten kunnen we niet uit eigen middelen financieren. We hebben daarom 
subsidies aangevraagd bij vele instanties en zijn succesvol geweest om funding te vinden voor onze projecten. 

Ontvangen bedragen in 2021: 

De Stichting Karel Doorman Fonds heeft €5.000 beschikbaar gesteld voor de strip.  

Het CEWIN heeft in 2021 €10.216 uitgekeerd voor het vervaardigen van de hub en tentoonstelling.  

De Stichting Nationaal Fonds voor de Vrede heeft €28.125 beschikbaar gemaakt voor het lespakket. 

De Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft €1.500 bijgedragen  

In 2022 en 2023 zullen we van deze, en andere instanties nog meer bijdragen ontvangen zodat we onze 
projecten kunnen finaliseren. In 2021 hebben we meer subsidies ontvangen dan we kosten hebben gemaakt. We 
hebben deze bedragen daarom gereserveerd voor de kosten die nog gaan komen in 2022 en 2023.  

Balans per eind 2021 

 

Ons eigen vermogen per 31 december is €95.413.51. Ons eigen nog vrij besteedbaar vermogen is per eind 2021 
€3.759,53. Op onze balans nemen we de ontvangen subsidies op als eigen vermogen. Dit zijn de ontvangen 
bedragen in 2020 en 2021 waar nog geen kosten tegenover hebben gestaan. De ontvangen bedragen zijn 
gerelateerd aan gebudgetteerde kosten voor de projecten die in 2022 en 2023 zullen worden gemaakt.  

Een deel van de kosten voor de projecten zal de Stichting uit eigen middelen financieren. Het gaat in totaal om 
een bedrag van €24.000.  

Voor komende herdenkingen in 2022 en 2023 heeft de Stichting een reservering van €10.000 opgenomen. Dit 
is meer dan recente herdenkingskosten. We verwachten hogere kosten in verband met de kosten voor 
livestreams.  


