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Stichting De Terugkeer werd begin 2014 opgericht door Lex Kater, Esther Gobel, 
Victor Levie en Rolf Orthel, die ook het eerste stichtingsbestuur vormden. Het 
doel van de stichting is het levend houden van de kennis over de geschiedenis 
van Joden in Nederland in het algemeen en na de Tweede Wereldoorlog in het 
bijzonder, het bevorderen van het bewustwordingsproces over die geschiedenis 
bij joodse en niet-joodse Nederlanders. 
De stichting tracht dit doel te bereiken door het vastleggen van getuigenissen in 
woord en beeld en zodoende - een zo breed mogelijk publiek te bereiken, het 
(doen) organiseren van (culturele) evenementen.  
 
Om te voorkomen, dat bestuursleden ook (betaalde) werkzaamheden voor een 
project zouden verrichten, werd begin 2017 de bestuurssamenstelling gewijzigd. 
Alleen Lex Kater (voorzitter) werd als bestuurslid gehandhaafd, Michael Samson 
werd benoemd tot penningmeester en Lo Breemer tot secretaris van Stichting De 
Terugkeer. 
De Stichting verkrijgt zijn middelen uitsluitend door het werven bij fondsen, 
stichtingen en particulieren die het doel van de Stichting onderschrijven. Pas 
indien en wanneer voldoende middelen verkregen zijn, wordt een deel of het 
gehele project daadwerkelijk gerealiseerd.  
Voor 2016 heeft de Stichting een startbedrag van 23.400 euro ontvangen voor 
het ontwikkelen van een project dat uitsluitend een cultureel doel heeft. Het ziet 
ernaar uit, dat dit project zal lopen tot tenminste 2018-2019.  
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. 
 
Uit het jaarverslag 2016 van Stichting de Terugkeer  
 
WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2016 TOT EN MET 
31 DECEMBER 2016 in EUR 
 
Netto-omzet    23.400  
Bedrijfskosten  
Overige bedrijfskosten    9.660 
Som der bedrijfskosten 9.660 
Bedrijfsresultaat    13.740  
Rentelasten en soortgelijke  
kosten      -145  

-145  
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening   13.595  
 
Toelichting overige bedrijfskosten 2016: 
 
9.660 euro: ontwikkeling van het concept Samen weer aan tafel waaronder 
onderzoek, bidbook, communicatieplan, filmen van diverse interviews.  
Onkostenvergoeding en vacatiegelden werden niet toegekend.  
 
Amsterdam, april 2017 
 
 


