
Financieel jaarverslag 2019 Stichting de Terugkeer 
 
1. Inleiding 
Stichting de Terugkeer is opgericht in 2014. De Stichting heeft als doel: ”het levend houden van de 
kennis over en de bewustwording van de geschiedenis van joden in Nederland in het algemeen, en 
over de Holocaust en de naoorlogse periode in het bijzonder. De Stichting tracht dit doel te bereiken 
door het vastleggen van getuigenissen in woord en beeld, het maken van tentoonstellingen en het 
organiseren van culturele, kunstzinnige en literaire evenementen, om zodoende een zo breed mogelijk 
publiek te bereiken.” 
In eerste instantie heeft de Stichting zich ingezet om een tentoonstelling op te zetten over joodse 
gezinnen die na de Tweede Wereldoorlog vanuit kampen en onderduikadressen weer konden 
worden herenigd. Dit heeft geleid tot een dubbeltentoonstelling in 2018 in de Expositieruimte van 
het Stadsarchief Amsterdam.  
In 2019 zijn nog een aantal afrondende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het vastleggen van 
een extra getuigenis. Aan het eind van 2019 is de Stichting gevraagd gesteld of zij bereid is om samen 
met het Amsterdamse Bos een tentoonstelling voor te bereiden over Joodse Werkkampen tijdens 
WOII in het Amsterdamse Bos. De Stichting heeft in 2019 al de eerste voorbereidende acties gedaan. 
 
Het bestuur van Stichting de Terugkeer is in 2019 niet gewijzigd. De leden van het bestuur zijn: Lex 
Kater (voorzitter), Lo Breemer (secretaris) en Michael Samson (penningmeester).  
De Stichting kan zijn financiering uitsluitend middels giften financieren.   
 
2. Staat van baten en lasten 
 
Baten 2019 
Giften    €   8.290 
 
Lasten 2019 
Extra getuigenis   €     6.932 
Overige kosten   €        715 
    ------------- 
Totaal lasten 2019  €     7.647 
 
Saldo op rekening per 01-01-2019 €   1.842 
Saldo op rekening per 31-12-2019 €   2.485 
 
3. Balans Stichting de Terugkeer 
 
Activa 
Materiaal tentoonstelling  p.m. 
Liquide middelen   € 2.485 
     ---------- 
Totaal activa    € 2.485 
 
Passiva 
Reserves: continuïteitsreserve  € 2.485 
     ---------- 
Totaal passiva    € 2.485 
 
 
Amsterdam, 25 november 2020 
 


