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Bestuursverslag 

Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de activiteiten van de stichting in het jaar 

2018 alsmede omtrent de jaarrekening 2018. 

Ons bestuur 

In het voorjaar gaf G.W. (Gerwin) Hilhorst aan door drukke werkzaamheden te moeten 

stoppen als lid van het bestuur. In de ontstane vacature kon worden voorzien door de 

benoeming van S.J. (Sallo) Roozendaal. Op 21 augustus 2018 trad H.G. (Herman) 

Wannink, in verband met zijn gezondheid, na 12 jaren af als bestuurslid van onze 

stichting. Na de verwerving van de synagoge door de stichting volgde een lange periode 

van onzekerheid maar het was met name door de inspanningen van Herman dat de 

restauratie van het monument in 2008 kon worden gerealiseerd. Het bestuur dankt hem 

zeer voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van de stichting. 

De samenstelling van het bestuur is ultimo 2018 hierdoor als volgt: 

A.H. (Lex) de Haan   Voorzitter  

A.G.M. (Alphons) Olthof  Secretaris 

J.W.M. (Jan Willem) de Wijs Penningmeester 

M.G.A. (Riet) Baarssen-Streppel   Lid  

S.J. (Sallo) Roozendaal  Lid 

Het bestuur is onbezoldigd. 

H.G. (Henk) Teeuwen is in de loop van het jaar als adviseur van de stichting 

teruggetreden. 

Inleiding 

Het was een mooi jaar met bijzondere activiteiten zoals het organiseren van kunst- en 

muziekcursussen in voor- en najaar, het leggen van de laatste serie Stolpersteine en de 

organisatie van het benefitevent. 

Een belangrijk moment was dat op 4 juni 2018 aan het slot van het benefit event 

geconstateerd kon worden dat de schuldenproblematiek van de stichting was opgelost. 

Nadat in 2017 al belangrijke stappen in deze richting waren gezet heeft was de uitkomst 

van het event dat tot algehele aflossing van het resterende deel van de schuld aan de 

bank kon worden overgegaan. De donkere wolken die zich in de loop van 2015 boven 

de stichting samenpakten waren daarmede verdwenen. De aandacht van het bestuur kan 

zich nu volledig richten op het behoud van de synagoge voor de toekomst en voor het 

levend houden van de herinnering aan de bloeiende Joodse gemeenschap van Borculo 

van weleer. Verderop in dit verslag wordt aan de aangestipte evenementen uitgebreider 

aandacht besteed. 

Onze communicatie 

In het verslagjaar is de website van de stichting in eigen beheer gekomen, is deels 

vernieuwd en wordt inmiddels wekelijks actueel gehouden. Het bestuur is begonnen met 

het uitgeven van digitale nieuwsbrieven voor donateurs, deelnemers aan de lezingen en 

cursussen en voor andere belangstellenden. Inmiddels is ook een proef gestart met het 
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beheren van een Facebookpagina (https://www.facebook.com/synagogeborculo/). In het 

kader van de bijzondere activiteiten werd een aantal interviews gehouden met de lokale 

en regionale pers. Dit mondde uit in een aantal artikelen in regionale bladen. Ook werd 

tijdens een televisie-uitzending van de NOS door verslaggeefster Helma Coolman 

aandacht besteed aan onze synagoge. TV Gelderland zond een korte documentaire uit 

over het schoonmaken van de Stolpersteine door leerlingen van de St Joris school. Een 

afvaardiging van het bestuur was aanwezig op de jaarvergadering van de Historische 

Vereniging Borculo. De stichting maakt deel uit van het Netwerk Synagogen in Noord-

Nederland (Syneon). Tijdens de jaarvergadering werd informatie uitgewisseld en 

werden ervaringen gedeeld. 

De donateursbijeenkomst 

Er werd geen aparte bijeenkomst voor de donateurs georganiseerd. Wel waren zij 

uitgenodigd om deel te nemen aan het eerder genoemde benefit event en om aanwezig te 

zijn bij het leggen van de laatste Stolpersteine in Borculo. In 2019 wordt in het voorjaar 

weer een bijeenkomst voor donateurs gehouden. 

Activiteiten 

De doelstelling van het bestuur is om de betekenis van de synagoge voor Borculo en de aan 

de synagoge verbonden historie van het Joodse leven in de voormalige gemeente Borculo 

blijvend onder de aandacht te brengen. Dit wordt gedaan door het organiseren van een 

aantal activiteiten zoals het openstellen van de synagoge, het rondleiden op verzoek, het 

tentoonstellen van gebruiksvoorwerpen die inzicht geven in het Joodse leven van toen en 

het organiseren van cursussen en lezingen. In 2019 wordt begonnen aan de herinrichting 

van de overloop. 

Muziekcursussen 

Zowel in het voorjaar als in het najaar heeft Kees van Zutphen 

een muziekcursus verzorgd. De voorjaarscursus was gewijd aan 

de componist Felix Mendelssohn. In het najaar behandelde de 

inleider verschillende bewerkingen van composities van 

bekende componisten. Telkens namen 15 à 20 personen aan de 

cursus deel en waren enthousiast over het gebodene. Deze 

cursussen krijgen in 2019 een vervolg. 

Kunstcursussen 

Naast deze cursussen werden zowel in het voor- als najaar kunstcursussen georganiseerd 

die verzorgd werden door kunst- en cultuurhistoricus Jaap Nijstad. Er waren twee series 

van vier lezingen. De eerste serie ging over Thema's in de 

kunst: Portretten, landschappen, stillevens en composities. In 

de najaarscursus besteedde de inleider aandacht aan 4 

belangrijke kunststeden met het thema: Virtuele reis naar 

Parijs, Berlijn, Wenen en New York. Beide cursussen 

mochten zich verheugen in grote belangstelling; aan de 

voorjaarscursus namen 33 personen deel terwijl de 

https://www.facebook.com/synagogeborculo/
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najaarscursus 45 belangstellenden trok. De inleider is bereid gevonden om ook in 2019 

weer cursussen te verzorgen. 

De netto opbrengst van de georganiseerde cursussen kwam uit op € 2.366. Dit is inclusief 

evenementensubsidies tot een bedrag van € 600 die Stichting Fonds 2013 ter beschikking 

heeft gesteld.  

Openstelling en rondleidingen 

Indachtig de ervaringen over voorgaande jaren was er tijdens de zomermaanden sprake van 

een beperkte openstelling op zaterdagmiddagen. Op afspraak kan de synagoge echter altijd 

bezocht worden. Met het Toeristisch Informatiepunt Borculo is inmiddels een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten om een bezoek aan de synagoge op te nemen in hun 

rondleidingen. 

Bezoek aan de synagoge 

De synagoge opende regelmatig haar deuren voor belangstellenden. Ook in het jaar 2018 

heeft de synagoge bezoekers uit zowel binnen- als buitenland getrokken. Blijkens de 

reacties in het gastenboek is men onder indruk van de inspanningen om dit monument in 

stand te houden en van de geschiedenis van de voormalige Joodse gemeenschap. De 

maquette van Joods Borculo op de vrouwengalerij brengt deze prima in beeld. Ook was er 

altijd aandacht voor de inrichting in- en het verhaal achter het Joodse badhuis, het mikwe.  

Onze aandacht voor het Joodse leven 

Stolpersteine 

Op 6 april zijn leerlingen van de St. Jorisschool 

groepsgewijs en uitgerust met schoonmaakmiddelen 

onder begeleiding van ouders door de binnenstad 

getrokken om de reeds geplaatste steentjes op te 

poetsen waardoor deze goed zichtbaar blijven voor 

het passerend publiek. Inmiddels is dit een jaarlijkse 

traditie geworden. De leerlingen kregen middels een 

gastles eerst informatie over de achtergronden van 

de Stolpersteine en tijdens het poetsen werd door de 

begeleider een bij de steentjes behorende tekst voorgelezen. 

Het Stolpersteine project kon in het verslag jaar worden afgerond worden. Het ging om de 

vervaardiging en plaatsing van de resterende 14 gedenksteentjes, naast de 56 die in 

voorgaande jaren reeds geplaatst waren. Het leggen vond plaats op 30 april in bijzijn van 

vele nabestaanden waaronder een grote groep uit Australië, maar ook van 

belangstellenden. Nadat informatie over de 

personen, wier namen op de stenen waren 

vermeld, werd gegeven plaatste een door de 

Gemeente Berkelland beschikbaar gestelde 

medewerker de stenen in de stoep voor de 

woning waaruit die personen werden 

weggevoerd. Daarna werd een witte roos en 
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als Joods gebruik, kleine steentjes neergelegd. 

Op de website van de synagoge vindt men een interactieve kaart met daarop alle in 

Borculo aanwezige Stolpersteine met een korte toelichting. 

Tenstoonstelling in de synagoge 

Op de vrouwengalerij is een bescheiden expositie over het Joodse leven destijds in Borculo 

ingericht. De expositie bestaat uit een maquette en een aantal vitrines. Bij de maquette kan 

men zien waar Joodse inwoners hebben gewoond en waar bedrijven met Joodse eigenaren 

waren gevestigd. In de vitrines vindt men gebruiksvoorwerpen die aan joodse inwoners 

hebben toebehoord.  

 

De overloop (het halletje naar de vrouwengalerij) wordt in 2019 opnieuw ingericht. De 

multimediale voorziening wordt vervangen, er komt een documentatiecentrum met ca. 250 

boeken over Joodse cultuur en historie en het aantal vitrines zal worden uitgebreid met een 

of meer thema’s. 

Het Benefit Event 

Het bestuur had in 2017 al besloten om een benefit event te organiseren. Na de succesvol 

verlopen fundraising in 2017 was het doel om tot algehele aflossing van de bankschuld te 

komen. Het op 4 juni 2018 gehouden event bestond uit een ontvangst in de synagoge 

waarna het gezelschap zich onder muzikale begeleiding van het klezmertrio C tot de Derde 

uit Amsterdam te voet naar Restaurant Peters begaf waar een perfect vijf-gangen diner 

werd geserveerd.  

Deelnemers waren onder andere de vertegenwoordigers van bedrijven die, in het kader van 

dit event, een bijzondere donatie hadden toegezegd. Als sprekers fungeerden oud minister 

Henk Kamp, NOS journaliste Helma Coolman, kunsthistoricus Jaap Nijstad en onze 

toenmalige adviseur Henk Teeuwen. Onder de gasten bevonden zich wethouder Anjo 

Bosman, haar voorganger Joke Pot en ook oud burgemeester Nico Gerzee. 

Als bijzondere gast uit de Verenigde Staten was aanwezig David Lowenberg, zoon van 

Willy Löwenberg die de vernietigingskampen overleefd heeft nadat hij een deel van zijn 

jeugd in Borculo had doorgebracht en er na de bevrijding kort is teruggekeerd1. Staande 

het diner werd door David toegezegd het bedrag dat deze avond zou opleveren te zullen 

verdubbelen met opnieuw een donatie. Aan het eind van deze succesvol verlopen avond 

kon met veel genoegen worden geconstateerd dat de stichting nu in staat was haar 

bankschuld ineens af te lossen. Het bestuur is David, maar ook de andere donoren 

                                                           
1 Te lezen in het boek ‘In het puin van het getto’ van Pauline Broekema en Helma Coolman 
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buitengewoon erkentelijk voor hun royale gestes. Verderop in dit verslag treft u een 

overzicht van de ontvangen donaties aan. 

 

 

In het gezelschap bevond zich ook kunstenaar Jan te Kulve, de maker van het bronzen 

Chazan beeldje dat nu op het Muraltplein staat. Voor deze gelegenheid had Jan een replica 

van dit beeldje gemaakt. Als herinnering aan deze avond werd door voorzitter Lex de Haan 

een replica aan David overhandigd. 

 

 

 

 

 

 

 

Onze donateurs 

Het bestuur spant zich in om het donateursbestand uit te breiden maar de ervaring leert dat 

het moeite kost om donateurs te werven. De bestaande groep is trouw maar door een aantal 

sterfgevallen nam het aantal donateurs iets af. Wel kon de stichting een tweetal periodieke 

giften tegemoet zien. Over het jaar 2018 werd in totaliteit een bedrag van € 1.575 aan 

donaties ontvangen. Wij, als bestuur, zijn onze donateurs erkentelijk voor hun bijdragen. 

Daarnaast worden er incidenteel giften ontvangen, hetzij giraal hetzij in de collectebus die 

bij de ingang van de synagoge is geplaatst, in totaliteit € 1.576. 

Onze exploitatie gebouw/ontvangen subsidies 

Voor de instandhouding van het monument is door de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed 

op 27 augustus 2014 een subsidie uitsluitend voor onderhoud toegezegd van € 14.710, 

zijnde 50% van de subsidiabele lasten. Het Nationaal Restauratiefonds is belast met de 

uitvoering van de regeling. Het subsidiebedrag wordt in 6 jaarlijkse termijnen uitgekeerd, 

een eerste van € 3.680, uit te keren in 2015 en vervolgens € 2.206 in de jaren tot en met 

2020. Over 2018 werd de toegezegde termijn van € 2.206 ontvangen. 
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Ontvangen bedragen worden gedoteerd aan een voor gesubsidieerd onderhoud bestemde 

voorziening. Ook de eigen bijdrage van de stichting ad € 2.206 loopt via deze voorziening. 

Aan de voorziening is in het verslagjaar onttrokken een bedrag van € 3.163 vanwege het 

aanbrengen van veiligheidshaken op het dak (€ 3.103) en inspectiekosten door  

Monumentenwacht (€ 60). 

Onderhoud rondom de synagoge (onkruidbestrijding en snoeiwerk) is door het bestuur in 

eigen beheer uitgevoerd. 

Huurder Estinea verlengt tot dusverre het kortlopende huurcontract telkens stilzwijgend 

met een jaar hetgeen natuurlijk een belangrijke financiële basis is voor de exploitatie van 

het monument. De relatie met de huurder is prima; waar nodig vindt overleg plaats. 

Incidenteel vindt verhuur voor een dagdeel aan derden plaats en wel op momenten dat 

Estinea de ruimte niet gebruikt. 

Ons privacyreglement 

Op 19 september 2018 stelde het bestuur, in verband met de invoering van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) de privacyverklaring van de stichting vast. 

Deze werd toegezonden naar alle donateurs en is op de website geplaatst. 

Onze archivering 

In 2018 is begonnen om de omvangrijke ongeordende documentatie, die in de synagoge 

aanwezig is, te inventariseren, te schonen en te catalogiseren. Hierbij wordt interessant 

materiaal aangetroffen over de koop van de synagoge, de restauratie en het Joodse leven in 

Borculo. Goede archivering is van belang om de geschiedenis goed vast te leggen en met 

de juiste feiten verhalen te kunnen vertellen. 

Einde project herfinanciering 

In ons verslag over het jaar 2016 was melding 

gemaakt van de schuldenproblematiek waarmede 

onze stichting geconfronteerd was. Daarop is een 

herfinancieringsplan opgesteld met als doel tot 

aflossing van de gehele schuld aan de Rabobank 

die ultimo 2016 € 121.000 bedroeg, te komen. 

Begin 2017 werd een aanvang gemaakt met de 

uitvoering van dit plan waardoor in dat jaar naast 

de reguliere aflossing van € 3.000 al een bedrag van € 77.157 extra op de schuld kon 

worden afgelost. Er resteerde ultimo 2017 een schuld van € 40.843. Mede door het 

organiseren van het eerder genoemde benefit event is in 2018 een bedrag van € 44.875 

bijeengebracht dat voor zover nodig aangewend is voor aflossing van de resterende 

bankschuld. 
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Dit bedrag werd mogelijk door de bijdragen van: 

 

Naam donor Datum ontvangst Bedrag in € 

   

B.V. Bouwbedrijf Hoffman 24.4.18 1.500 

Meilink Beheer BV 30.5.18 5.000 

Schuurman Schoenen BV 15.6.18 1.500 

Friesland Campina Domo BV 20.6.18 10.000 

Stichting Fonds 18192 25.6.18 10.000 

Netto opbrengst benefit event 4.6.18 817 

David Lowenberg (tegenwaarde van $ 19.000) 21.9.18 16.058 

  ────── 

  44.875 

  ══════ 

 

Het herfinancieringsproject kon hiermede succesvol worden afgesloten. 

Onze financiën 2018 

Over 2018 is een batig exploitatiesaldo geboekt van € 2.527. Dit kon worden bereikt door 

de reductie van de bankschuld die in 2017 is ingezet en in 2018 is afgerond: de rentelasten 

drukten tot en met 2017 zwaar op de exploitatie en dankzij de algehele aflossing van het 

resterend deel in 2018 is de stichting verlost van deze last. Opgemerkt wordt dat de 

fondsen die in het kader van het herfinancieringsprogrammma werden gegenereerd niet via 

de staat van baten en lasten zijn geleid maar rechtstreeks zijn toegevoegd aan het eigen 

vermogen. 

De vloer van de synagoge vertoont in toenemende mate scheuren waardoor de toplaag op 

de randen begint af te brokkelen. Het bestuur houdt er rekening mee dat de vloer op niet al 

te lange termijn gerenoveerd dan wel vervangen zal moeten worden. In dit verband is 

besloten over te gaan tot vorming van een voorziening voor niet gesubsidieerd onderhoud; 

aan deze voorziening is in het verslag jaar een bedrag van € 5.000 toegevoegd. 

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 is besloten de waarde van het 

synagogegebouw te stellen op een boekwaarde van € 1. De gedachte hierachter is dat het 

monument in de continuïteit gezien nimmer op de markt zal worden gebracht. Immers de 

doelstelling van de stichting is het instandhouden van het monument; in deze optiek is een 

balanswaarde te bepalen door taxatie niet langer relevant. Dit was tot en met 2017 anders 

omdat het monument als zekerheid diende voor de bestaande bankschuld: het niet voldoen 

aan de verplichtingen jegens de bank zou tot discontinuïteit en executie van het monument 

kunnen leiden.  Door de aflossing van de bankschuld zijn de kaarten anders komen te 

liggen. Het is nu zeer onwaarschijnlijk dat het monument in de toekomst nog eens als 

zekerheidsobject zal dienen. Een en ander is aanleiding tot aanpassing van deze 

waarderingsgrondslag. 

                                                           
2 *) de in 2017 gedane voorwaardelijke toezegging werd in 2018 gestand gedaan. 
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Begroting 2019 

Voor het jaar 2019 is de volgende begroting opgesteld: 

 

 € € 

Baten   

Huur  9.300 

Donaties  1.900 

Cursusbijeenkomsten  1.000 

Overige inkomsten  200 

  ─────

─ 

  12.400 

Lasten   

Algemene kosten 1.300  

Onderhoudskosten 1.000  

Dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud 2.200  

Dotatie voorziening ongesubsidieerd onderhoud 5.000  

Projecten 1.000  

Energie en water 100 

Belastingen 500  

Verzekeringen 1.000  

Rente hypotheek 0  

Bankkosten 300  

 ─────

─ 

 

  12.400 

  ─────

─ 

Exploitatieoverschot  0 

   

Bij: dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud  2.200 

Bij: termijn Restauratiefonds  2.200 

Bij: dotatie voorziening ongesubsidieerd onderhoud  5.000 

Af: uit te voeren gesubsidieerd onderhoud  -3.000 

  ─────

─ 

Mutatie kaspositie  6.400 

 

 

 

 

 ═════

═ 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 

 31 december 2018 1 januari 2018 

 ───────────────── ───────────────── 

 € € € € 

VASTE ACTIVA     

     

Synagoge  1  1 

     

VLOTTENDE ACTIVA     

     

Overlopende posten 500  500  

Liquide middelen 25.693  13.136  

 ───────  ───────  

  26.193  13.636 

  ───────  ─────── 

  26.194  13.637 

  ══════  ══════ 

 

PASSIVA     

     

Eigen vermogen     

     

Algemene reserve  12.432  -34.970 

     

Voorziening     

     

Gesubsidieerd onderhoud 7.857  6.608  

Niet gesubsidieerd onderhoud 5.000  0  

 ───────  ───────  

  12.857  6.608 

Langlopende schulden     

     

Hypothecaire lening  0  40.843 

     

Kortlopende schulden     

     

Overlopende posten  905  1.156 

  ───────  ─────── 

  26.194  13.637 

  ══════  ══════ 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

OVER 2018 

    

  2018 2018 2017 

  werkelijk begroot werkelijk 

  ─────── ─────── ─────── 

  € € € 

Baten     

     

Huuropbrengst  9.176 9.000 9.110 

Donaties  1.575 1.200 1.375 

Extra donaties  1.576 200 423 

Cursusbijeenkomsten  2.366 0 763 

Overige inkomsten  118 500 195 

  ─────── ─────── ─────── 

  14.811 10.900 11.866 

  -------------- -------------- -------------- 

Lasten     

     

Algemene kosten  971 500 512 

Dotatie aan voorziening gesubsidieerd 

onderhoud 

  

2.206 

 

2.200 

 

2.206 

Dotatie voorziening ongesubsidieerd 

onderhoud 

  

5.000 

 

3.000 

 

0 

Overige onderhoudskosten  789 1.500 1.322 

Projecten  717 0 1.597 

Energie en water  221 -100 -214 

Belastingen  453 500 481 

Verzekeringen  988 1.000 869 

Rente  690 1.400 4.147 

Bankkosten  249 300 258 

  ─────── ─────── ─────── 

  12.284 10.300 11.178 

  ------------- ------------- ------------- 

  ─────── ─────── ─────── 

Voordelig exploitatiesaldo  2.527 600 688 

  ══════ ══════ ══════ 
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TOELICHTINGEN 

 

Algemeen 

De stichting is op 11 februari 2000 opgericht. De laatste statutenwijziging vond plaats op 

21 april 2015. De huidige doelstelling van de stichting is het verkrijgen en in stand houden 

van de synagoge te Borculo en andere karakteristieke bouwwerken, zomede het oprichten 

en in stand houden van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers 

en om voorts te doen al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt 

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Ter uitvoering van de doelstelling wordt de synagoge aan de Weverstraat 4 te Borculo 

verhuurd aan zorginstelling Estinea. Het pand is door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg) in 2001 aangemerkt als een 

beschermd monument. 

De stichting is noch voor de heffing van de vennootschapsbelasting noch voor de 

omzetbelasting belastingplichtig. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als 

een culturele ANBI-instelling. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde. Het synagogebouw werd 

tot en met 2017 gewaardeerd op de taxatiewaarde in verhuurde staat; met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2018 is besloten tot afwaardering van het monument tot € 1 aangezien 

in de continuïteit gezien het monument nimmer op de markt zal worden gebracht. De 

vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast. 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Aan de 

voorziening voor gesubsidieerd onderhoud wordt ten laste van de staat van baten en lasten 

een bedrag gedoteerd dat gelijk is aan de ontvangen subsidietermijn. Een voorziening 

wordt gevormd voor voorzienbaar niet gesubsidieerd onderhoud aan de vloer van de 

synagoge. Donaties ontvangen in het kader van de herfinanciering van de stichting zijn 

rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen. 
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Toelichting op enige posten van de balans 

 

 

 

Synagoge 

 

 

    

Waarde per 31 december 2018 resp. 2017  1 112.500 

Afwaardering per 1 januari 2018  0 112.499 

  ─────── ─────── 

Boekwaarde per 31 december 2018 resp. 1 januari 2018  1 1 

  ══════ ══════ 

 

Deze post omvat de synagoge, de mikwe alsmede de garage die als opslagruimte dient. 

Het onroerend goed was belast met een 1e hypotheek ten behoeve van de 

Rabohypotheekbank N.V.; de hypotheek is in de loop van het boekjaar afgelost. 

De WOZ waarde per 1 januari 2017 bedraagt € 86.000. 

 

Overlopende posten 

   

Restitutie energiebelasting 500 500 

 ══════ ══════ 

   

Liquide middelen   

   

Dit betreft het vrij beschikbare tegoed in rekening-courant bij de   

Rabobank. De gelden worden aangehouden ten einde toekomstige 

onderhoudsuitgaven te kunnen financieren. 

 

25.693 

 

13.136 

 ══════ ══════ 

   

Reserves   

   

Stand per 1 januari -34.970 -411 

Bij: uit bestemming van het resultaat 2.527 688 

 ─────── ─────── 

 -32.443 277 

Bij: donaties in het kader van de herfinanciering 44.875 77.252 

 ─────── ─────── 

 12.432 77.529 

Afwaardering synagogegebouw per 1 januari 2018 0 112.499 

 ─────── ─────── 

Stand per 31 december 12.432 -34.970 

 ══════ ══════ 

 

 

  

31.12.2018 1.1.2018 
─────── ─────── 

€ € 
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 31.12.2018 1.1.2018 

 ─────── ─────── 

 € € 

   

Voorziening gesubsidieerd onderhoud 

 

  

Stand per 1 januari 6.608 9.856 

Bij: dotatie ten laste van het resultaat 2.206 2.206 

Ontvangen subsidietermijn 2.206 2.206 

 ─────── ─────── 

 11.020 14.268 

Af: onttrokken wegens:   

Schilderwerk 0 -7.334 

Aanbrengen veiligheidshaken -3.103 0 

Monumentenwacht -60 -326 

 ─────── ─────── 

Stand per 31 december 7.857 6.608 

 ══════ ══════ 

   

Voorziening niet gesubsidieerd onderhoud 

 

  

Stand per 1 januari 0 0 

Bij: dotatie ten laste van het resultaat 5.000 0 

 ─────── ─────── 

Stand per 31 december 5.000 0 

 ══════ ══════ 

 

Deze voorziening is gevormd in verband met voorzienbaar noodzakelijk 

onderhoud aan de vloer van de synagoge. 

 

Hypothecaire lening 

 

Stand per 1 januari 40.843 121.000 

Afgelost -1.500 -3.000 

Extra afgelost -39.343 -77.157 

 ─────── ─────── 

Stand per 31 december 0 40.843 

 ══════ ══════ 

Overlopende posten 

 

Opbrengst Raboactie "Hart voor de Achterhoek" ten behoeve 

van herinrichting van de Vrouwengalerij resp. het 

  

Stolpersteine-project 880 1.131 

Vooruitontvangen donatie 25 25 

 ─────── ─────── 

 905 1.156 

 ══════ ══════ 
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Toelichting op enige posten van de staat van baten en lasten 

 

Huuropbrengst 

 

Het synagogegebouw was vanaf 1 juni 2009 voor een periode van 5 jaar verhuurd aan 

zorginstelling Estinea ten behoeve van de dagbesteding van mensen met een verstandelijke 

beperking. Huurder heeft na deze periode gebruik gemaakt van de optie de 

huurovereenkomst voort te zetten voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar. De 

huursom bedraagt € 9.000 per jaar. De incidentele huuropbrengst was € 176 (v.j. € 110). 

De vergoeding van energiegebruik bedraagt € 3.000 per jaar. 

 

Donaties 

 

Van onze vaste donateurs werden over het jaar 2018 donaties ontvangen tot een bedrag van 

€ 1.575. Vorig jaar bedroeg deze bate € 1.375. 

 

Extra donaties 

 

In 2018 werden periodieke giften ontvangen tot een bedrag van € 700 (v.j. € 200) alsmede 

incidentele giften tot een bedrag van € 876 (v.j. € 223). 

 

Cursusbijeenkomsten 

 

Het batig saldo van de in de synagoge georganiseerde muziekcursussen bedroeg € 612 

(v.j. € 763) en van de kunstcursussen € 1.754. 

 

 2018 2017 

 ─────── ─────── 

 € € 

Overige inkomsten 

 

Deze inkomsten bedroegen € 118 (v.j. € 195). 

   

Algemene kosten   

   

Kantoorbehoeften 106 112 

Kopieerkosten 252 128 

Contributies 153 72 

Kosten piano 300 0 

Overige algemene kosten 160 200 

 ─────── ─────── 

 971 512 

 ══════ ══════ 

 

Dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud 

 

Jaardotatie 2.206 2.206 

 ══════ ══════ 
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Dotatie voorziening niet gesubsidieerd onderhoud 

 

Jaardotatie 5.000 0 

 ══════ ══════ 

Overige onderhoudskosten 

 

  

Verhelpen lekkage 497 0 

Leges resp. aanvraag bouwvergunning 0 558 

Vervanging lampen 0 590 

Diversen klein onderhoud 292 174 

 ─────── ─────── 

 789 1.322 

 ══════ ══════ 

 

Projecten   

 

Dit betreft de kosten van de afrondende fase van het 

Stolpersteine-project (€ 1.848) minus de bijdrage van de 

Rabo-actie "Hart voor de Achterhoek" (€ 1.131). 

  

   

Energie en water   

   

Gas- en electraverbruik 3.685 2.972 

Waterverbruik 230 412 

Vergoeding Estinea -3.000 -3.000 

Teruggaaf energiebelasting -694 -598 

 ─────── ─────── 

 221 -214 

 ══════ ══════ 

Belastingen   

   

Dit betreft de gemeentelijke belastingen, de zuiveringsheffing   

alsmede de waterschapslasten 453 481 

 ══════ ══════ 

   

Verzekeringen   

   

Premie opstel- en inboedelverzekering 988 869 

 ══════ ══════ 

   

Rente   

   

Rente hypotheek Rabobank 690 4.147 

 ══════ ══════ 

2018 2017 
─────── ─────── 

€ € 

 




