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1 Jaarverslag

Algemeen
Met veel genoegen presenteren wij dit rapport waarin onder meer is opgenomen de
jaarrekening van de Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland (hierna: "de
Stichting") over het boekjaar 2019. Overeenkomstig de statuten wenst het bestuur van de
Stichting met dit rapport financiële verantwoording af te leggen en hierover te rapporteren aan
de belangrijkste belanghebbenden waaronder subsidiegevers, donateurs en verbonden partijen.

In dit verslagjaar bestond het bestuur van de Stichting uit de volgende personen:
Datum uit functie

Mevrouw Deborah Maarsen Voorzitter NVT
De heer Klaus Vink Penningmeester 20/12/2019
De heer Bart van de Kamp lid NVT
Mevrouw Hanah Apfeldorfer lid NVT

In het jaar 2020 zijn de volgende bestuursleden toegetreden
Datum in Functie

De heer Ramon Alexander Groen Penningmeester 01/04/2020
Mevrouw Hanna Kay van Beetz Lid 01/06/2020

Het bestuur is slechts 1 keer in 2019 bij elkaar geweest.

Rechtsvorm
De Stichting is gevestigd in Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 34356608.

Activiteiten

In mei jl. is de voorzitter van Zichron Menachem Nederland, Deborah Maarsen naar 
Israel vertrokken, waar zij als eerste een gesprek had op de Ambassade van 
Nederland in Tel Aviv met de ambassadeur om te vragen of Nederland haar stichting 
financieel kon steunen. Dit, nadat er een gesprek met Buitenlandse zaken had 
plaatsgevonden in Den Haag. Spijtig genoeg kwam er een afwijzing.

Op 16 mei jl. kreeg Zichron Menachem Israel van de Israelische Overheid uit handen van 
Benjamin Nethanjahu de “Praz Jisrael” uitgereikt, vanwege al het goede werk dat gedaan 
werd. Uiteraard was de voorzitter van Zichron Menachem Nederland uitgenodigd en 
hierbij aanwezig.

In juli zijn 2 bestuursleden naar Londen / UK gegaan om daar aanwezig te zijn bij de 
vakantieweek van de kinderen van Zichron Menachem. Zij zijn daar een weekend 
verbleven.

In oktober jl. zijn met diverse vrijwilligers 3500 fundraising brieven verstuurd aan 
donateurs die in Zichron Menachem steunen. Dit heeft ongeveer 120.000 euro 
opgeleverd tezamen met de diverse bedrijven die gul gaven.

Er werd een bezoek gebracht aan het hotel van de Bilderberg in Garderen, waar de 
kinderen de laatste jaren verbleven. Tot onze spijt kan het hotel de kinderen niet meer 
herbergen vanwege een upgrade van het hotel, waardoor het te betalen bedrag te hoog 
voor Zichron Menachem Nederland is geworden. Er stond ons een immense taak te 
wachten om een nieuw onderkomen te vinden voor 120 zieke kinderen met begeleiding, 
dus zo een 225 man. 

Tevens werd er een bezoek gebracht aan de Christenen voor Israel. Dit was een 
vruchtvol gesprek en zij hebben 5000 euro gedoneerd aan de Vrienden van Zichron 
Menachem Nederland.

Tevens heeft de voorzitter diverse spreekbeurten in het land gehouden over haar 
oorlogsverleden met de link naar Zichron Menachem Nederland voor fundraising.

Op grond van artikel 2 van de statuten heeft de Stichting ten doel: het ondersteunen van
kankerpatiëntjes en hun familieleden in de ruimste zin van het woord, zowel financieel, mentaal
als fysiek, ongeacht religie en afkomst; en al hetgeen tot een en ander behoort, daarmee
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Het jaar 2019 stond in het teken van voorbereiding voor de komst van de kinderen van 
Zichron Menachem Israel van 7 juli t/m 14 juli 2020, waarbij fundraising voorop stond.
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Resultaat
Het resultaat van het afgesloten boekjaar 2019 bedraagt EUR 73.545.

Personeelsbestand
Per ultimo 31 december 2019 heeft de Stichting geen medewerkers in dienst.

Controleplicht
Gegeven de omvang is de Stichting niet controleplichtig (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 BW).

Bestuurdersbeloning
Geen van de bestuurders van de Stichting heeft een beloning c.q. honorarium ontvangen over
het boekjaar 2019. Alle bestuurders werken als vrijwilliger voor de Stichting en ontvangen dan
ook geen beloning en/of honorarium voor de door hun verrichte prestaties.

Belastingen
De Stichting streeft niet naar winst en als zodanig is er geen sprake van belastingplicht voor de
vennootschapsbelasting. Evenzo is de Stichting niet omzetbelastingplichtig en is derhalve de 
betaalde voorheffing niet verrekenbaar en zijn de vermelde kosten inclusief omzetbelasting.

ANBI status 
De stichting is per 1 januari 2011 aangewezen als ANBI instelling door de belastingdienst. Als 
zodanig beschikt de Stichting over deze status en is zij opgenomen in het ANBI register. ANBI
status brengt met zich mee dat de Stichting aan bepaalde eisen moet blijven voldoen. Een van
de eisen is dat de Stichting zich voor tenminste 90% inzet voor het algemene nut.

Het bestuur van de Stichting meent te hebben voldaan aan de eisen van de ANBI status en
streeft ernaar hieraan te blijven voldoen in de toekomst.

Amsterdam,
21 Juli 2020

Bestuur

D. Maarsen-Laufer R Groen
Voorzitter Penningmeester

Ook zijn de joodse scholen bezocht om spreekbeurten te houden en de kinderen te 
enthousiasmeren om aan fundraising te doen voor de zieke kinderen. Deze fundraising 
zou in mei 2020 plaatsvinden echter vanwege de Corona zal dit niet plaatsvinden.

Diverse gesprekken hebben er plaatsgevonden in 2019 zodat er op 22 maart 2020 een 
groot benefiet diner gegeven kon worden waarbij fundraising het doel zou zijn. Ten tijde 
van het maken van dit activiteitenverslag kan gemeld worden dat dit diner geen 
doorgang heeft gevonden vanwege Corona.
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2 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen (1)
Overige vorderingen en 
overlopende activa 0 1,000

0 1,000

Liquide middelen (2) 116,787 42,242

Totaal activa 116,787 43,242

 

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Stichtingskapitaal (3)
Overige reserves 43,242 12,000
Resultaat boekjaar 73,545 31,242

116,787 43,242

Kortlopende schulden (4) 0 0

Totaal passiva en stichtingskapitaal 116,787 43,242
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3 Staat van baten en lasten
 

2019 2018
€ € € €

Baten (5) 80,157 35,255

Lasten (6) 6,390 3,784

Resultaat 73,767 31,471

Financiële lasten (7) 222 230

Resultaat boekjaar 73,545 31,242
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Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland

4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toegepaste standaarden
Conform artikel 14 van de statuten dient de Stichting na afloop van ieder boekjaar jaarstukken
op te stellen. De wetgever stelt geen specifieke eisen aan de jaarrekening van een niet-
commerciële stichting zoals de Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland. De
jaarrekening is opgesteld conform de door het bestuur van de Stichting vastgestelde 
grondslagen voor financiële verslaggeving.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld,
worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  De
rapporteringvaluta van de jaarrekening van de Stichting is de euro (EUR).

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Baten
De baten van de Stichting bestaan voornamelijk uit subsidies, donaties, legaten en giften van
diverse gevers en verbonden partijen, deze worden verantwoord op het moment van toezegging
of ontvangst.

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland

5 Toelichting

1 Overige vorderingen en overlopende activa

2 Liquide middelen 31/dec/19 31/dec/18

ABN-AMRO rek.nr. 960 113,291 38,746
ABN-AMRO rek.nr. 018 deposito 3,495 3,495

116,787 42,242

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

3 Stichtingskapitaal

Overige reserves 43,242 12,000
Resultaat boekjaar 73,545 31,242
Stand per 31 december 116,787 43,242

Het resultaat zal worden toegevoegd aan de overige reserves.

4 Kortlopende schulden
0 0
0 0

7



Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland
Jaarrekening 2019

Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland

SPECIFICATIES VAN POSTEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018
€ €

5 Baten

Algemene giften 80,157 35,255

Totale baten 80,157 35,255

De volgende organisaties hebben in het jaar 2019 aan Zichron Menachem gedoneerd.

Stichting Gottschalk Uw Auto Adviseur Verg beurs Diamanthandel
Stichting Fiszbajn en Snijders Foundation Marphinic Amstelveen beheer B.V. Stichting De Vliethoek
Canter Vastgoed Management International Advisers Kesco Beheer B.V.
Doneeractie.nl Ensel Staalkonstrukties B.V. Machseh Lajesoumiem
Repeat Fashion Stichting Martin Sally B.A. Boekbinder Mulder
Boekbinders Stoffenh BV Bronwasser Collection B.V. Pizzeria La Piazza
Stichting Tiny en Anny Van Doorne Fonds Dupi Underwriting Agenci Stichting Tsée Ulemad
Stichting Door Geven Mr. Friedberg Advocaten BV Minigem BV
Lexhanna Stichting Stichting Dutch Flower Foundation Nort Hoffmann BV
Mobeta BV Ned. Israelitische Hoffdsynagoge Salamon Stichting
Joods Maatschappelijk Werk Samag Holland B V Diamond Point BV
Stichting Rebekka Grunwald-Wagenaar DSA Management B.V. Stichting Elly Simon Topel

Hieronder periodike giften die zijn toegezegd voor 5 jaar.

Naam Bedrag Startdatum
JP Brilleman € 500 01/01/2019
I De Wekker € 2,500 01/09/2017
EJ Ehrlich € 100 01/09/2016

6 Lasten

Overige lasten 6,390 3,784
Totale lasten 6,390 3,784

Overige lasten
Evenement 0 728
Drukwerk 154 100
Reclame kosten 514 487
Verzekeringen 605 605
Algemene kosten 0 65
Overige kosten 1,862 1,798
Mail 2,246 0
Eten 234 0
Reizen 323 0
Elektrische apparaten 516 0
Aankoop retourneert (64) 0

6,390 3,784

Van de totale baten is een bedrag van EUR 45.814 afkomstig van organisaties en ondernemingen. De rest van de baten 
komt van individuen.
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2019 2018
€ €

7 Financiële lasten

Bankkosten 222 230
222 230

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Per 31 december 2019 zijn er geen verplichtingen die onder de 'Niet in de balans 
opgenomen verplichtingen' opgenomen zouden moeten worden.

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake bij een relatie tussen de Stichting en de met
haar verbonden bestuurders en leidinggevende functionarissen of aan hen verbonden
organisaties. De moederorganisatie in Israël kan worden aangemerkt als een verbonden partij.
De transacties met verbonden partijen zijn voor zover daar in het boekjaar 2019 sprake van is
geweest toegelicht in de jaarrekening.

6 Overige gegevens

Statutaire winstbestemmingsregeling
De jaarstukken worden overeenkomstig artikel 14 lid 8 van de statuten door het Bestuur
van de Stichting vastgesteld. Er zijn geen specifieke statutaire bepalingen inzake winstbestemming.
Het Bestuur van de Stichting heeft besloten de boekwinst over het boekjaar toe te voegen aan de 
Overige reserves.

De statuten bepalen in artikel 18 lid 4 dat indien de Stichting op enig moment ontbonden wordt,
een eventueel batig saldo door het Bestuur van de Stichting zoveel mogelijk zal worden besteed
overeenkomstig het doel van de Stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een ander beeld zouden geven van de 
financiële positie van de Stichting per ultimo 2019 en derhalve voor toelichting in aanmerking
komen.

Bestuur
Amsterdam,
21 Juli 2020

D. Maarsen-Laufer R Groen
Voorzitter Penningmeester
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