Stichting Synagoge Borculo
Educatief en Joods Cultureel Centrum

Jaarverslag 2020

www.synagogeborculo.nl info@synagogeborculo.nl
Bank: NL39RABO0145390519 KvK: 08086895
Secretariaat: Dorpsstraat 11 7274 AM Geesteren Tel.: 0630137752

1

JAARVERSLAG 2020
Inhoudsopgave
Pagina
Bestuursverslag

3-9

Begroting 2021

10

Jaarrekening 2020
Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Toelichtingen
Ondertekening

12
13
14-20
21

2

Bestuursverslag
Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de activiteiten van de stichting in het jaar 2020
alsmede omtrent de jaarrekening 2020.
Bestuur
Op 1 januari november trad Ton van Uem toe tot het bestuur. Zijn primaire taak ligt op het
terrein van de externe communicatie.
In de bestuursvergadering van 9 juni is besloten Riet Baarssen tot voorzitter van het
bestuur te benoemen, dit ter vervulling van de vacature die ontstaan is door het aftreden
van Lex de Haan per 31 december 2019. Riet maakt al geruime tijd deel uit van het bestuur
en is dus uitstekend ingevoerd.
Alphons Olthof en Sallo Roozendaal werden na het vervallen van hun zittingstermijn
herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
De samenstelling van het bestuur is ultimo 2020 hierdoor als volgt:
Functie;

Aftredend op:

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

Voorzitter

31 december 2022

A.G.M. (Alphons) Olthof

Secretaris

31 december 2023

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

Penningmeester

31 december 2021

S.J. (Sallo) Roozendaal

Lid

31 december 2023

W.H. (Jolanda) Luimes-Arentsen

Lid

31 december 2022

A.W.M. (Ton) van Uem

Lid

31 december 2022

De statutaire zittingstermijn is 3 jaar; het aftredende bestuurslid is echter terstond herkiesbaar.
Het bestuur is onbezoldigd.
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Inleiding
Het jaar 2020 zijn wij enthousiast en vol goede
moed ingegaan en daar hebben wij tot medio maart
nog uitvoering aan kunnen geven. Echter de van
overheidswege getroffen Corona-maatregelen
hebben ons vanaf toen genoodzaakt het geplande
activiteitenprogramma stop te zetten. Ook de
uitvoering van ons herinrichtingsproject van de
vrouwengalerij hebben wij niet zoals gepland
kunnen voltooien. Aan het organiseren van
activiteiten in het najaar zijn wij door de later
getroffen overheidsmaatregelen niet meer
toegekomen. Ondanks alle ongemakken veroorzaakt
door het Corona-virus is de invloed hiervan op de financiële uitkomsten beperkt gebleven.
Herdenking 75 jaar bevrijding
Op 22 januari werd het tijdelijk monument Levenslicht van Daan Roosegaarde in overleg met
Gemeente Berkelland aan de oostzijde van de synagoge geplaatst. Gedurende een aantal
avonden was de synagoge geopend om een bezoek aan het monument mogelijk te maken.
Bestuursleden en medewerkers van de gemeente gaven desgewenst toelichting.
Op 26 januari organiseerde het bestuur een bijeenkomst waarin de Holocaust centraal stond;
voor deze bijeenkomst was grote belangstelling; alle beschikbare plaatsen waren bezet.
Tijdens deze bijeenkomst werd de documentaire ‘Getekend in Westerbork’ vertoond waarin
de gang van de omgekomen tekenaar Leo Kok langs de verschillende concentratiekampen aan
de hand van uitleg met en door kunstdocent Jaap Nijstad gevolgd werd. Hierna werden bij het
monument Levenslicht de namen van de 101 uit Borculo gedeporteerde en vermoorde Joden
o.a. door burgemeester Joost van Oostrum en wethouder Anjo Bosman voorgelezen. Na
afloop werd in de synagoge kippensoep naar joods recept geserveerd. Bezoekers konden door
een vrije gift hun waardering voor de bijeenkomst kenbaar maken. Velen hebben de
bijeenkomst als indrukwekkend ervaren.
Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis op 3 februari werden de steentjes van het
monument Levenslicht door de burgemeester aan de stichting overgedragen. Het bestuur heeft
het voornemen om deze stenen te verwerken in een blijvend monument.
Individuele bestuursleden namen als begeleider medio februari deel aan het project Junior op
Wielen van het Verzetsmuseum te Amsterdam. In een trailer waren een aantal kamers
nagebouwd waarin werd verteld hoe vier kinderen met verschillende achtergrond de bezetting
ervaren hebben. Deze trailer was ingericht om kinderen van de hoogste klas van de
basisschool met opdrachten bewust te maken van de gevolgen van de oorlog, o.a. voor de
Joodse inwoners van Nederland.
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Activiteiten
Door de coronacrisisbeperkingen moesten na half
maart alle activiteiten worden opgeschort. In
februari konden nog vier kunstlezingen van Jaap
Nijstad doorgang vinden. Deze gingen over oorlog
en vrede en de verbeelding van dramatische
gebeurtenissen. Op 8 maart kon ook nog het
optreden van de klezmerband Freilach
plaatsvinden, mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van Fonds 2013. Hier bleek veel
belangstelling voor: in de synagoge was geen plek
meer onbezet.
De muziekcursus van Kees van Zutphen moest na 2 cursusavonden worden afgebroken. Ook
het geplande bezoek aan de expositie van het werk van Leo Kok in Museum Nairac in
Barneveld onder leiding van Jaap Nijstad kon niet doorgaan. Dit gold ook voor het
educatieproject “Wordt Gemist” dat begin april in samenwerking met het Staring College
Borculo en Lochem zou worden uitgevoerd.
COVID-19 protocol
Ondanks de overheidsmaatregelen was er nog wel de mogelijkheid de synagoge te bezoeken,
zij het met inachtneming van de opgelegde beperkingen. Halverwege het jaar 2020 is daartoe
een COVID-19 protocol opgesteld. Hierna kon de synagoge weer (beperkt) opengesteld
worden voor het publiek. Tijdens de zomervakantie was de synagoge op de zaterdagen
geopend en wij mochten ons verheugen in behoorlijke belangstelling vanuit het hele land.
Herinneringen van de naoorlogse periode
In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met het opschrijven van herinneringen van en over
Joodse personen die de oorlog hadden overleefd. Dit gebeurde door middel van interviews en
het raadplegen van andere bronnen. Deze verhalen zijn en worden op de website geplaatst.
Diversen overleg
Er is overleg geweest met het bestuur van de VVV over de afstemming van de
stadwandelingen en het betrekken van een bezoek aan de synagoge hierbij. Ook is een aantal
malen overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente Berkelland voor afstemming
en het verstrekken van informatie.
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Aanvulling collectie
Tot onze collectie behoorden al geruime tijd een aantal voorwerpen die door de Historische
Vereniging Borculo aan onze stichting ter beschikking waren gesteld. De bruikleen van deze
stukken werd middels een overeenkomst geformaliseerd.
Ook werd een bruikleenovereenkomst met de dochter van
Hennie Veldink afgesloten betreffende het poëziealbum van
haar moeder waarin het joodse oorlogsslachtoffer Erika
Löwenberg in 1941 een gedichtje schreef. Het bestuur is erg
blij met dit mooie gebaar.
In augustus werd een voorhang en een Jom Kippoerkleed door
de synagoge Winterswijk geschonken aan de stichting. De
voorhang, daterend uit 1913, behoorde oorspronkelijk tot de
inrichting van de synagoge in Borculo en was eigendom van
de joodse gemeente. Het was een bijzondere gebeurtenis dat
de voorhang en het kleed na 80 jaar in de synagoge
terugkeerden. Helaas zijn beide in slechte staat en is er
beperkte ruimte om ze te tonen. Te zijner tijd moet bekeken
worden of een kostbare restauratie haalbaar is. Voorlopig is
een conserverende behandeling uitgevoerd om verder
kwaliteitsverlies te voorkomen.
Aan het einde van het verslagjaar heeft de
stichting een gift via de familie Overkleeft uit Gelselaar ontvangen. De gift
bestaat uit een dertigtal boeken over het Joodse geloof en -historie. Maar
ook een rijk geborduurde mantel, een gebedskleed met een gebedsriem en
een gallah-kleed (om op sabbatavond het gallah (gevlochten brood) mee te
bedekken).
De goederen zijn eigenlijk geschonken door de 99-jarige heer G. van der
Zwaan, zwager van de familie Overkleeft. De heer van der Zwaan woonde
gedurende een groot aantal jaren in Israël en heeft veel interesse voor de
Joodse cultuur. Gaandeweg verzamelde hij bovengenoemde spullen en
boeken. De mantel kreeg hij als geschenk van een bevriende rabbijn. De
boeken zullen worden ingepast in onze huidige collectie en de mantel
krijgt een prominente plek op de vrouwengalerij.
Communicatie
De stichting zet een aantal communicatiemiddelen in om de buitenwereld op de hoogte te
houden over het wel en wee van de stichting. Gebruikt worden een website, nieuwsbrieven,
flyers, brochures, persberichten en het geven van interviews. De website wordt regelmatig
geactualiseerd en de nieuwsbrief werd viermaal uitgebracht. In het voorjaar werd een
brochure geproduceerd om uit te reiken aan bezoekers van de synagoge.
Uit overleg met Gemeente Berkelland is gebleken dat gewerkt wordt aan het project
"Berkelland op de Kaart". Dit is een in ontwikkeling zijnde website waarop informatie kan
worden geplaatst over historische gebouwen en daaraan gekoppelde informatie over ontstaan,
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maar ook over personen die bij die gebouwen betrokken waren. De gemeente heeft ons in
staat gesteld de content voor het "Joods verleden" te leveren die middels een eigen account
eigenhandig aangebracht kan worden.
Netwerken
De stichting maakt deel uit van het netwerk synagogen in Noord en Oost-Nederland
(Syneon). Jaarlijks wordt een bijeenkomst gehouden met afvaardigingen van de
aangesloten organisaties. Vanwege de beperkende overheidsmaatregelen kon de
bijeenkomst dit jaar niet doorgaan.
De stichting is lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland. De coöperatie biedt de
aangesloten leden ondersteuning op tal van gebieden aangaande het behoud van erfgoed.
Het bestuur heeft een aantal malen deelgenomen aan een vergadering ten behoeve van de
leden.
Herinrichting vrouwengalerij
In ons verslag over het jaar 2019 is
melding gemaakt van het voornemen
tot herinrichting van de
vrouwengalerij. De plannen hiervoor
waren bij aanvang van 2020 feitelijk
gereed. Vanwege de beschikbare
financiering werd het project
opgeknipt in 2 fases. Uitvoering van
fase 1 werd gepland voor begin april
maar moest vanwege de corona
maatregelen worden uitgesteld.
Uiteindelijk is het gelukt fase 1 op 22 juni te realiseren. Deze fase omvat de herinrichting van
de galerij (o.a. het plaatsen van boekenkasten over de gehele lengte, plaatsen van de maquette
in verticale positie en het vervallen van twee vitrines) en de inrichting van een hoekje in het
voorportaal gewijd aan ex-Borculoër Willi Löwenberg. Op grond van de reacties van hen die
al in de gelegenheid waren de synagoge te bezoeken maken wij op dat het resultaat er mag
zijn.
Ondertussen is het goede nieuws dat de financiering voor het hele project (in totaal groot
€ 106.000) ondanks alle beperkingen is rondgekomen en zodoende niet meer de beperkende
factor is; lopende subsidieverzoeken werden nagenoeg alle gehonoreerd. Daardoor is ook de
weg voor realisering van fase 2 open komen te liggen waarin met name aandacht wordt
besteed aan de educatieve component van de herinrichting. Vanuit eigen middelen is een
bedrag van € 11.000 voor het project ter beschikking gesteld. Voorzien wordt dat fase 2 in de
loop van het 1e kwartaal van het nu lopende jaar gereed zal komen.
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Monumentbomen familie Meijers
De Stichting Vrijheidsbos Geesteren wil met de inrichting van een bosperceel een
herdenkingsmonument creëren voor de elf bewoners uit Geesteren die in de oorlog zijn
omgekomen. Onder hen de uit zes personen bestaande joodse familie Meijers. Van vier van
hen liggen Stolpersteine op de Esweg. Omdat er van de familie Meijers geen nabestaanden
meer zijn werd het bestuur verzocht een keus te maken voor het type boom dat voor hen
geplant zou moeten worden. Het bestuur koos voor de tamme kastanje en besloot tevens tot
een donatie van € 500.
Donateurs
Ultimo 2020 heeft de stichting ca. 100 donateurs, dit zijn personen die de doelstellingen van
de stichting onderschrijven en met een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25 ondersteunen.
De donaties vormen een vast bron van inkomen. De huidige huuropbrengst is zeer welkom
voor het behoud maar een onverhoopt vertrek van huurder Estinea maakt de stichting
kwetsbaar. Ter waarborging van het behoud van de synagoge streeft het bestuur ernaar het
donateurenbestand aanzienlijk uit te breiden; het streefgetal daarbij is 200. Een dergelijk
niveau wordt vooralsnog toereikend geacht om de vaste jaarlijkse exploitatiekosten te dekken.
Over het jaar 2020 werd in totaliteit een bedrag van € 2.200 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 € 1.794. Vanaf december 2020 is het mogelijk met Pin te betalen.
Het bestuur heeft in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de
privacyverklaring van de stichting vastgesteld. Deze heeft met name betrekking op gegevens
betreffende onze donateurs; de verklaring is op onze website geplaatst.
Exploitatie gebouw
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.
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. De laatste
termijn werd in 2020 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. In
april vond de periodieke inspectie van het gebouw door de Monumentenwacht plaats en
werden er door hen een paar kleine reparaties uitgevoerd. Behoudens enkele attentiepunten is
de staat van onderhoud goed. Aan de voorziening is in het verslagjaar onttrokken een bedrag
van € 5.274 vanwege buitenschilderwerk en de reparatie van een luik van het mikwe.
Voor de periode 2021 – 2026 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een
instandhoudingssubsidie (SIM) toegekend van € 13.788, zijnde 60% van de subsidiabele
lasten. Dit bedrag zal in jaarlijkse termijnen worden uitbetaald.
Onderhoud rondom de synagoge (onkruidbestrijding en snoeiwerk) is door het bestuur in
eigen beheer uitgevoerd.
Financieel beheer 2020
Over 2020 is een batig exploitatiesaldo geboekt van € 708; begroot was een tekort van
€ 6.500. Door het opschorten van de uitvoering van het herinrichtingsproject vonden begrote
projectuitgaven niet plaats.
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
in 2018 over te gaan tot vorming van een voorziening voor niet gesubsidieerd onderhoud van
€ 5.000. De exploitatie over het verslagjaar bood geen ruimte deze voorziening verder aan te
vullen.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde dit jaar 11 keer, waarvan vanwege corona 3x online,. 1x ging de
vergadering niet door om dezelfde reden.
-o-
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Begroting 2021
Voor het jaar 2021 is de volgende begroting opgesteld:
€

€

Baten
Huur
Donaties
Culturele activiteiten
Overige inkomsten

9.700
3.000
300
400
─────
13.400

Lasten
Algemene kosten
Onderhoudskosten
Dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud
Dotatie voorziening ongesubsidieerd onderhoud
Project (saldo subsidies en kosten)
Energie en water
Belastingen
Verzekeringen
Bankkosten

2.000
1.000
800
0
6.000
300
300
1.300
300
─────
12.000
─────
1.400

Exploitatieoverschot
Bij: dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud
Bij: termijn Rijksdienst
Bij: dotatie voorziening ongesubsidieerd onderhoud
Af: onttrekking aan voorziening gesubsidieerd onderhoud
Af: saldo van projectuitgaven en -inkomsten
Mutatie kaspositie

De huidige kaspositie laat de begrote verkrapping toe.
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800
3.500
0
-6.000
-29.000
─────
-29.300
═════

Stichting Synagoge Borculo
Educatief en Joods Cultureel Centrum

JAARREKENING 2020
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Stichting Synagoge Borculo
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31 december 2020
─────────────
€
€

31 december 2019
─────────────
€
€

VASTE ACTIVA
Synagoge

1

1

VLOTTENDE ACTIVA
Onderhanden project
Overlopende posten
Liquide middelen

44.215
500
58.957
──────

7.620
767
31.941
──────
103.672
──────
103.673
══════

40.328
──────
40.329
══════

14.453

13.745

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorziening
Gesubsidieerd onderhoud
Niet gesubsidieerd onderhoud

9.316
5.000
──────

10.178
5.000
──────
14.316

15.178

Kortlopende schulden
Subsidies onderhanden project
Projectkosten
Omzetbelasting
Overlopende posten

67.788
5.500
0
1.616
──────

11.326
0
55
25
──────
74.904
──────
103.673
══════
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11.406
──────
40.329
══════

Stichting Synagoge Borculo
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020
Werkelijk
──────
€

2020
Begroot
──────
€

2019
Werkelijk
──────
€

9.607
2.200
1.793
325
370
──────
14.295
------------

9.600
2.200
800
1.000
400
──────
14.000
------------

9.409
2.175
980
1.024
639
──────
14.227
------------

1.631
2.206
0
1.978
5.500
228
287
1.432
325

2.000
2.200
0
1.000
13.000
300
300
1.400
300

2.649
2.206
0
3.575
2.508
363
278
1.058
277

──────
13.587
-----------──────
708
══════

──────
20.500
-----------──────
-6.500
══════

──────
12.914
-----------──────
1.313
══════

Baten
Huuropbrengst
Donaties
Extra donaties
Culturele activiteiten
Overige inkomsten
Totaal baten
Lasten
Algemene kosten
Dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud
Dotatie voorziening ongesubsidieerd onderhoud
Overige onderhoudskosten
Projecten
Energie en water
Belastingen
Verzekeringen
Bankkosten
Totaal lasten
Batig saldo
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Stichting Synagoge Borculo

TOELICHTINGEN
Algemeen
De stichting is op 11 februari 2000 opgericht. De laatste statutenwijziging vond plaats op 24
september 2019. De huidige doelstelling van de stichting is het verkrijgen en in stand houden
van de voormalige synagoge te Borculo, het levend houden van de nagedachtenis aan de
Joodse oorlogsslachtoffers, het organiseren van culturele evenementen en het geven van
voorlichting over de Holocaust en de gevolgen daarvan middels educatieve programma's 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. De stichting treedt nu
naar buiten als Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo.
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 voor de heffing van de vennootschapsbelasting en omzetbelasting niet
belastingplichtig. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBIinstelling.
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 per die datum tot € 1
aangezien het monument in de continuïteit gezien nimmer meer op de markt zal worden
gebracht.
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 in de jaren 2017 en
2018 werden rechtstreeks toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Toelichting op enige posten van de balans
31.12.2020 31.12.2019
────── ──────
€
€

Waarde per 1 januari 2020 resp. 2019

1
══════

1
══════

20.528
23.687
──────
44.215
══════

7.369
251
──────
7.620
══════

500
0
──────
500
══════

500
267
──────
767
══════

58.957
══════

31.941
══════

Deze post omvat de synagoge, het mikwe alsmede de garage die als
opslagruimte dient. De WOZ waarde per 1 januari 2019 bedraagt
€ 85.000.
Onderhanden project
Betreft de herinrichting van de vrouwengalerij:
-projectbegeleiding en -ontwerp
-overige uitgaven

Overlopende posten
Restitutie energiebelasting
Naverrekening energiekosten

Liquide middelen
Dit betreft het vrij beschikbare tegoed in rekening-courant bij de
Rabobank. Tegenover het tegoed staan verplichtingen.
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31.12.2020 31.12.2019
────── ──────
€
€
Algemene reserve
Stand per 1 januari 2020 resp. 2019
Bij: uit bestemming van het resultaat

13.745
708
──────
14.453
══════

Stand per 31 december 2020 resp. 2019

12.432
1.313
──────
13.745
══════

Voorziening gesubsidieerd onderhoud
Stand per 1 januari 2020 resp. 2019
Bij: dotatie ten laste van het resultaat
Bij: ontvangen subsidietermijn

10.178
7.857
2.206
2.206
2.206
2.206
────── ──────
14.590
12.269

Af: onttrokken wegens:
Reparatie tegelwerk Mikwe
Reparatie luik Mikwe
Monumentenwacht
Onderhoudsschilderwerk

-0
-1.714
-1.286
0
-745
-377
-3.243
────── ──────
9.316
10.178
══════ ══════

Voorziening niet gesubsidieerd onderhoud
Stand per 1 januari 2020 res. 2019
Bij: dotatie ten laste van het resultaat

5.000
5.000
0
0
────── ──────
5.000
5.000
══════ ══════

Stand per 31 december 2020 resp. 2019
Deze voorziening is gevormd in verband met voorzienbaar
noodzakelijk onderhoud aan de vloer van de synagoge.
Subsidies onderhanden project
In het kader van de herinrichting van de vrouwengalerij werden
reeds subsidies en bijdragen ten behoeve van dit project ontvangen:
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31.12.2020 31.12.2019
────── ──────
€
€
Opbrengst Raboactie "Hart voor de Achterhoek"
Stichting Roelvinkfonds
Gemeente Berkelland - Naoberfonds
Gemeente Berkelland - 75 jaar bevrijding
Gemeente Berkelland - Erfgoedprijs
Lexhanna stichting
Stichting De Provisorie van Borculo
Jacqueline and David Lowenberg
Stichting Fonds 2013
Stichting Levi Lassen
Stichting Mondriaan Fonds
Provincie Gelderland
Nettie van Zwanenberg-Stichting
Erven J. Goorhuis
Schuurman Schoenen

1.526
1.526
2.500
2.500
3.000
3.000
1.800
1.800
500
500
1.500
1.500
500
500
19.192
0
10.000
0
2.500
0
10.000
0
10.000
0
1.000
0
2.000
0
1.770
0
────── ──────
67.788
11.326
══════ ══════

Projectkosten
Herinrichting vrouwengalerij
Vrijheidsbos, Geesteren

5.000
500
──────
5.500
══════

0
0
──────
0
══════

0
══════

55
══════

25
1.149
442
──────
1.6 16
══════

25
0
0
──────
25
══════

Omzetbelasting
Afdracht 4e kwartaal 2020
Overlopende posten
Vooruitontvangen donatie
Afrekening energie
Cursusgelden
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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
dagbesteding van mensen met een 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 wordt per 1 januari telkens geïndexeerd.
Donaties
Van onze vaste donateurs werden over het jaar 2020 donaties
ontvangen tot een bedrag van € 2.200; vorig jaar bedroeg deze bate
€ 2.175.
Extra donaties
In 2020 werden periodieke giften ontvangen tot een bedrag van
€ 700 (v.j. eveneens € 700), alsmede incidentele giften tot een bedrag
van € 1.093 (v.j. € 280).
2020
──────
€

2019
──────
€

Culturele activiteiten
Het batig saldo van de in de synagoge georganiseerde bijeenkomsten
(kunstcursussen, muziekcursussen, lezingen en concerten) bedroeg
€ 325 (v.j. € 1.024).
Overige inkomsten
Deze inkomsten bedroegen € 370 (v.j. € 639)
Algemene kosten
Kosten bestuur
Kantoorbehoeften
Aanschaffingen
Contributies
Website
Kosten piano
Overige algemene kosten

136
361
136
345
350
1.346
751
140
160
188
0
66
98
203
────── ──────
1.631
2.649
══════ ══════
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2020
──────
€

2019
──────
€

2.206
══════

2.206
══════

0
══════

0
══════

Dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud
Jaardotatie
Dotatie voorziening niet gesubsidieerd onderhoud
Jaardotatie
Overige onderhoudskosten
Vervanging CV-ketel
Uitbreiding groepenkast
Onderhoud voorzetramen
Hang- en sluitwerk
Diversen klein onderhoud

372
1.825
0
849
940
0
250
785
416
116
────── ──────
1.978
3.575
══════ ══════

Projecten
Herinneringsplaquettes
Herinrichting vrouwengalerij
Vrijheidsbos Geesteren

0
5.000
500
──────
5.500
══════

2.508
0
0
──────
2.508
══════

Energie en water
Gas- en electraverbruik
Waterverbruik
Vergoeding Estinea
Teruggaaf energiebelasting

2.985
4.057
80
136
-2.051
-3.267
-786
-563
────── ──────
228
363
══════ ══════
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2020
──────
€

2019
──────
€

287
══════

278
══════

Premie opstal- en inboedelverzekering

1.432
══════

1.058
══════

Bankkosten

325
══════

277
══════

Belastingen
Dit betreft de gemeentelijke belastingen, de zuiveringsheffing
alsmede de waterschapslasten
Verzekeringen
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ONDERTEKENING

Het bestuur,

M.G.A. Baarssen-Streppel, voorzitter

A.G.M. Olthof, secretaris

J.W.M. de Wijs, penningmeester

S.J. Roozendaal, Lid

W.H. Luimes-Arentsen, Lid

A.W.M. van Uem, Lid
Borculo, 13 januari 2021
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