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ALGEMENE GEGEVENS  

 

Statutaire naam: Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg 

(Handels)naam: Eerherstel Zeeburg 

Statutaire zetel: Amsterdam 

Postadres: Postbus 7967, 1008 AD AMSTERDAM 

Telefoon nr: +31 (0)20 646 00 46 

Website: http://www.eerherstelzeeburg.nl/ 

e-mail adres: info@eerherstelzeeburg.nl 

Oprichtingsdatum: 28 november 2008 

KvK nummer: 34318733 

mailto:info@eerherstelzeeburg.nl
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BESTUURSVERSLAG 

 

We hebben in 2017 € 75 (2016 € 273) van particuliere zijde ontvangen.  

De ontwikkelingen op en rondom de Joodse Begraafplaats Zeeburg krijgen gestalte in de vorm van 

onderhoudswerkzaamheden, maandelijkse openstellingen en begeleiding van binnenlandse en buitenlandse 

bezoekers. Daarnaast informeert het bestuur op regelmatige basis over het belang en historische betekenis van de 

Joodse begraafplaats Zeeburg. Informatieverstrekking vindt plaats middels interviews op de radio en publicatie in 

periodieke bladen zoals het NIW en de Misjpoge. 

Wij zijn erg tevreden met de toenemende aandacht voor de begraafplaats, zowel vanuit de buurt, de joodse 

gemeenschap als op nationaal en internationaal niveau. De begraafplaats is en blijft een unieke en historische 

waardevolle plaats innemen in de geschiedenis van het Amsterdamse en Nederlandse jodendom.  

In 2017 hebben diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Zo zijn de sloten op alle hekken vervangen, 

het hekwerk na stormschade weer hersteld, kan het hek dat toegang biedt tot het middelste veld weer geopend 

en gesloten worden en hebben op alle drie de velden uitgebreide schoonmaakacties plaatsgevonden. In 2017 

hebben ook herstel- en herplaatsingswerkzaamheden van de grafstenen van het kindervak uit de periode 

1883-1886 plaatsgevonden.  

Het Stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam, en haar medewerkers blijven een welkome partner, die mede 

adviseert over de flora en fauna en op vele fronten ondersteuning biedt. In het bijzonder willen wij hierbij de 

medewerkers van het Stadsdeel Oost danken voor het begaanbaar maken van de paden, en vooral bij de vele 

hulpwerkzaamheden als gevolg van stormschade. Ook de talloze vrijwilligers zijn wij dankbaar voor hun inzet. De 

historische onderzoeken, de onderhoud van de website, de aanwezigheid tijdens de open dagen: het zijn allemaal 

prachtige voorbeelden van personen die hun kostbare tijd graag voor de begraafplaats inzetten. Nogmaals veel 

dank hiervoor! 

Ook in 2018 zullen wij de Joodse Begraafplaats Zeeburg op gelijke wijze als in de afgelopen jaren aandacht blijven 

geven. U bent van harte welkom!  

Amsterdam, 22 april 2018 
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FINANCIEEL VERSLAG 

 

BALANS 

(EURO’S) 

 31-12-2017 31-12-2016 

ACTIVA  

VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen 

Kas 100  100 

ABN ∙AMRO 40.25.70.022 308  736 

ABN ∙AMRO 48.09.83.496 15.518  23.834 

Totaal Liquide Middelen  15.926  24.670 

Vorderingen 

Nog te ontvangen rente 65  183 

Totaal Vorderingen  65  183 

Totaal ACTIVA  15.991  24.853 

PASSIVA 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Kortlopende schulden  

Nog te ontvangen facturen  -  - 

Totaal Kortlopende Schulden  -  - 

EIGEN VERMOGEN 

Kapitaal  

Vermogen 24.853  25.343 

Resultaat Verslagjaar 8.862 -  490 - 

Totaal Kapitaal  15.991  24.853 
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WINST EN VERLIESREKENING 

(EURO’S) 

 2017 2016 

INKOMSTEN     

Schenkingen 

Subsidies -  - 

Donaties 75  273 

 

Totaal Schenkingen  75  273 

 

Financiële baten 

Rente 65  183 

Totaal financiële en baten  65  183 

 

Subtotaal Inkomsten  140  456 

UITGAVEN 

Directe kosten 

Drukwerk mailing -  - 

Advertentiekosten -  - 

Activiteiten -  414 

Herstel en herplaatsing grafstenen 8.784  - 

Boek 300 jr Joodse Begr.pl. Zeeburg -  40 

Totaal Directe Kosten  8.784  454 

Stichtingskosten 

Algemene kosten 27  308 

Totaal Stichtingskosten  27  308 

Financiële lasten 

Bankkosten 191  184 

Totaal financiële en lasten  191  184 

 

Subtotaal Uitgaven  9.002  946 

 

RESULTAAT  
Resultaat Boekjaar   8.862 -  490 - 
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING  

 

ALGEMENE WAARDERINGSGRONDSLAG 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, 

is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen 

voor de nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

VORDERINGEN 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een 

voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 

toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 

VERMOGEN 
Het vermogen is bestemd voor publicaties over, en ondersteuning bij het onderhoud van, de Joodse Begraafplaats 
Zeeburg. Tijdens Open Monumentendag worden activiteiten en excursies georganiseerd. 

 

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 
 2017 2016 

INKOMSTEN  
 

Ook dit jaar zijn wij weer bijgestaan in onze werkzaamheden door giften van verscheidene particulieren. 

Subtotaal Particulieren  75  273 
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OVERIGE GEGEVENS 

SAMENSTELLING BESTUUR  
  

J. Meijers  Voorzitter 

E. Goldstoff Bestuurslid  

G. Soesan Penningmeester  

Mw M. de Rijke Bestuurslid 

F.J. Barend Bestuurslid 

  

COMITÉ VAN AANBEVELING  
Mw. S. Barend  

Mw J. Belinfante  

Rabbijn R. Evers  

Mw. P. Kruseman  

G. Mak  

  

  

BELASTINGEN 

In 2008 zijn wij door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling wat het donateurs mogelijk maakt 

giften op de aangifte inkomensbelasting in mindering te brengen. 

De stichting is vrijgesteld van omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. 

 

 


