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Bestuursverslag 

Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de activiteiten van de stichting in het jaar 2021 

alsmede omtrent de jaarrekening 2021. 

Bestuur 

In de samenstelling van het bestuur traden in het verslagjaar geen mutaties op. Jan Willem 

de Wijs werd na het vervallen van zijn zittingstermijn herbenoemd voor een periode van 3 

jaar. De samenstelling van het bestuur is ultimo 2021 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 2024 

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. 

Het bestuur vergaderde dit jaar volgens schema 12 keer, een aantal malen via Zoom. 

Daarnaast vond tussentijds waar nodig tussentijds informeel overleg plaats. 

Jolanda Luimes-Arentsen heeft in het nu lopende verslagjaar te kennen gegeven haar 

bestuurslidmaatschap te willen beëindigen en is afgetreden. 

Inleiding 

Als stichting treden wij naar buiten als Educatief en Joods Cultureel Centrum Borculo. Het 

leidend thema is "Herdenken is doorgeven" dat telkens in onze uitingen terug komt. 

Het jaar 2021 werd gedomineerd door twee onderwerpen, t.w. de langdurig geldende 

overheidsbeperkingen vanwege Corona die het onmogelijk gemaakt hebben het gewenste 

cursus- en cultuurprogramma te presenteren alsmede de realisatie van het 

herinrichtingsproject van de vrouwengalerij en het lichtmonument. In het hiernavolgende 

gaan we hier nader op in.  
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Activiteiten in de synagoge 

 

Door de beperkende Covid-maatregelen konden helaas geen cursussen, concerten en lezingen 

georganiseerd worden.  

Op 12 april hebben de leerlingen van groep 8 van de Jorisschool een 

gastles gehad over de geschiedenis van de joodse bewoners van 

Borculo. De Stolpersteine werden glanzend gepoetst zodat deze 

weer goed opvallen. Tijdens het poetsen werden de verhalen van de 

gedeporteerde joodse Borculo’ers verteld. Helaas kon er door hen 

aansluitend geen bezoek aan de synagoge worden gebracht in 

verband met de geldende Coronamaatregelen. 

 

Het dubbel-mannenkwartet `Octo Viri `heeft tijdens de weken dat de maatregelen versoepeld 

werden weer kunnen oefenen in de synagoge. Het koor heeft veel joodse liederen op het 

repertoire staan. 

 

Op 25 juni heeft de dansschool LG-Dance haar balletten gedanst in markante gebouwen of op 

bijzondere plekken in Borculo. De selectiegroep heeft gedanst zowel in als voor de synagoge. 

De prachtige moderne dans kwam in de synagoge erg goed tot haar recht. 

 

Tijdens de openstelling op de zaterdagen hebben we op drie ochtenden de buren van de 

synagoge, oud bestuursleden en relaties en de verenigingen waar we nauw mee samenwerken, 

uitgenodigd om een voorproefje te nemen van onze nieuw ingerichte vrouwengalerij en de 

William Lowenberg corner.  

Openstellingen 

 
Ondanks de coronacrisis, waarmee wij net zoals andere instellingen en 

musea te maken hebben gehad, is het bezoek aan onze synagoge boven 

verwachting geweest. 

Tijdens de openingsuren van Estinea zijn er volgens de leiding talloze 

bezoekers geweest die zeer enthousiast waren over hetgeen geboden 

wordt. 

Bestuursleden zijn zelf tijdens de zomervakantie, op afspraak en in de 

weekenden aanwezig geweest en hebben toen veel toeristen die in de 

buurt vertoefden mogen ontvangen; ze kwamen uit iedere hoek van het 

land, ook uit het buitenland. Verder is er tijdens de openstelling met Monumentendag 

ongelooflijk veel bezoek geweest; unaniem verwonderde men zich over het gebodene op zo’n 

klein oppervlak. Talrijk waren de complimenten over de professionele wijze waarop alles 

gepresenteerd werd en men was ook zeer tevreden over de uitleg. 

Verder kregen we bezoek van Opperrabbijn Jacobs en Rabbijn Katz, die ook zeer enthousiast 

waren over de wijze waarop wij zowel het Joodse leven in de voormalige Joodse Gemeente 

Borculo, alsook de religie in beeld hebben gebracht. 

 

Ondanks de omstandigheden kijkt het bestuur terug op een mooi jaar,  
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

 

Vanaf 1 juli 2021 is deze wet van kracht. Hieraan moeten alle verenigingen en stichtingen 

voldoen. Hierdoor moest een aantal zaken formeel geregeld worden zoals de vaststelling van 

het bestuursmodel, de aansprakelijkheidstelling, de controle op de financiën, de omschrijving 

van taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden, het vastleggen van besluiten, het 

omgaan met tegenstrijdige belangen binnen het bestuur, het regelen van de begrenzing van 

meervoudig stemrecht en een ontstentenis en beletregeling. Op 9 juni 2021 stelde het bestuur 

een Huishoudelijk Regelement vast waarin bovenstaande verplichtingen zijn verwerkt. Een 

aantal regels, zoals de begrenzing van het meervoudig stemrecht moeten worden opgenomen 

in de statuten. Dit moet binnen vóór 1 juli 2026 gebeuren. Het bestuur heeft besloten dit bij 

een eerstvolgende statutenwijziging mee te nemen.  

 

De nieuwe wetgeving is aanleiding geweest om zowel de aansprakelijkheid als de 

bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren. 

 

Veiligheid 

 

In het voorjaar is een veiligheidscheck uitgevoerd door een veiligheidskundige van de 

gemeente en de veiligheidsambtenaar van de Brandweer. Uit dit onderzoek bleek dat een 

aantal zaken moesten worden verbeterd. Het betrof hier het aanbrengen van sloten, cilinders, 

opslag en panieksluitingen. Dit is uitgevoerd. Maar ook het maken van een ontruimingsplan. 

Dit ontruimingsplan is door het bestuur vastgesteld op 9 juni 2021. 

 

Onderzoek erfdienstbaarheden 

 

De gebouwen van de stichting staan op twee kadastrale percelen. Na een onderzoek naar de 

geschiedenis van deze gebouwen bleek dat er onduidelijkheden waren betreffende de in het 

verleden vastgestelde burenrecht en erfdienstbaarheden. Om duidelijkheid te krijgen over dit 

laatste is een onderzoek uitgevoerd door een notarieel specialist. Uit dit onderzoek bleek dat 

er door ‘vermenging’ de erfdienstbaarheden ten behoeve van derden te niet waren gegaan. 

Wel geldt nog het gebruikelijke burenrecht.  

 

Vernieuwde website 

 

In de loop van 2021 is begonnen met de 

vernieuwing van de website. De nieuw 

ingerichte website was op 1 januari voor 

publiek beschikbaar.  Onder het motto 

‘Herdenken is doorgeven’ zijn in de website 

thema’s opgenomen die het verhaal van de 

joodse geschiedenis in Borculo, 

maatschappelijk, religieus en economisch, vertellen. De site geeft tevens een overzicht van de 

jaarplanning van activiteiten alsmede van de aard van de activiteit, zoals lezingen, cursussen, 

exposities en optredens van musici; de website wordt regelmatig geactualiseerd. 
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Berkelland op de kaart 

 

Deze website bevat verhalen over de gemeente Berkelland als rijk cultuurhistorisch erfgoed. 

Deze site beoogt deze verhalen toegankelijk te maken voor een breed publiek. Via deze 

website wordt het erfgoed in de gemeente met elkaar verbonden. Onder ‘Joods verleden in 

Borculo’ kunnen wij via een eigen account onder eigen beheer onze verhalen vertellen over 

joodse personen, gebouwen, historie en alles wat daarmee verbinding heeft. De informatie op 

deze website is gekoppeld aan de informatie op de eigen website van de stichting. 

 

Stadswandeling 

 

Een wandeling van ongeveer 1½ km onder begeleiding van een gids of met behulp van het 

geschreven gidsje ‘Sporen van joods leven’ leidt langs de belangrijkste herinneringen aan het 

joodse leven in Borculo. Op 13 plaatsen wordt letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij een huis 

waaruit joden in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd, bij locaties waar in de loop der 

eeuwen de joodse godsdienst werd beleden of plaatsen die economisch van belang zijn 

geweest. Een waardevolle aanvulling op een rondleiding door de synagoge. 

 

William Lowenberg-lezing 

 

Als eerbetoon aan Willi Löwenberg die de synagoge tot aan zijn dood een 

warm hart toedroeg en financieel veel mogelijk heeft gemaakt en in de 

persoon van zijn zoon David nog steeds mogelijk maakt, heeft het bestuur 

van de stichting de jaarlijkse William Lowenberg-lezing in het leven 

geroepen. Met ingang van 2022 zal elk jaar kort vóór de 5 mei-viering een 

aansprekende deskundige worden gevraagd een lezing te verzorgen met 

een actueel maatschappelijk thema, gelieerd aan het historische en 

hedendaagse joodse leven. Op 1 mei a.s. is de eerste lezing in dit kader 

voorzien. 

 

Monumentbomen  

 

Dit jaar zijn zes kastanjebomen voor het gezin Meijers uit Geesteren geplant in het 

Vrijheidsbos Geesteren. Het is een levend monument ter nagedachtenis aan hen als 

oorlogsslachtoffer. De officiële opening van het monument, waarbij het bestuur aanwezig zou 

zijn, is vanwege COVID-19 maatregelen niet doorgegaan en zal nu plaats gaan vinden op 5 

mei 2022.  

  

Nieuwe Stolpersteine familie Meijers Geesteren 

 

Op verzoek en in samenwerking met stichting Vrijheidsbos Geesteren is door het bestuur 

besloten zes stolpersteine voor de familie Meijers te bestellen. Deze zijn in december 2021 

binnen gekomen en zullen in februari 2022 worden gelegd voor het huis aan de Esweg. Het 

betreft vier gecorrigeerde stolpersteine en twee nieuwe ter aanvulling. Het bestuur van de 

synagoge Borculo heeft de kosten van de zes stolpersteine voor haar rekening genomen.  
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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.  

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.  

Herinrichting vrouwengalerij en ontwerp lichtmonument 

In ons verslag over het jaar 2020 maakten wij melding van de voortgang van dit project 

waarin ook een klein deel betrekking had op 75 jaar herdenking van de herkregen vrijheid. De 

eerste fase van dit project werd reeds in juni 2020 opgeleverd en had voornamelijk betrekking 

op de eigenlijke herinrichting van de vrouwengalerij met de plaatsing van kasten voor de 

boekencollectie en het brengen van de maquette van vooroorlog Borculo in verticale positie 

alsmede de inrichting van een William Lowenberg corner in het voorportaal; middels een 

interactief scherm kan de bezoeker getuige zijn van zijn ervaringen voor, tijdens en na de 

oorlog.  

Vanaf begin 2021is hard gewerkt om ook fase 2 waarin 

met name aandacht is besteed aan de educatieve 

component van de herinrichting, uit te voeren. 

Onderdeel hiervan zijn o.a. de plaatsing van 

touchscreens en de samenstelling van een voor kinderen 

en hun begeleiders handzaam gidsje waarmede de 

rondgang door de synagoge ondersteund wordt. 

Middels de touchscreens heeft de bezoeker toegang tot 

een introductiefilm, Berkelland op de kaart en de 

website van de stichting. Ook de vitrines werden opnieuw ingericht en de hierin geplaatste 

voorwerpen van passende teksten voorzien. Bijzonder is dat het poëziealbum van Hennie 

Veldink met het gedichtje van Erika Löwenberg dat in bruikleen ontvangen is, een markante 

plek in het balustrademeubel heeft gekregen.  

Op 22 maart 2021 werd deze fase opgeleverd. Enige problemen ontstonden nadien wel met 

betrekking tot de elektrische spanning maar werden uiteindelijk opgelost door een aanpassing 

in de meterkast. 

Naarmate het project vorderde heeft het bestuur zich gebogen over een ontwerp van een 

lichtmonument nadat de burgemeester de steentjes die onderdeel waren van het door 

kunstenaar Daan Roosegaarde in het kader van de 75-jarige herdenking van de Holocaust 

ontworpen monument aan onze stichting had overgedragen. Met de eenvoudige steentjes die 

echter een bijzondere lading hadden meegekregen (elk steentje stond symbool van een 

oorlogsslachtoffer) moesten wij iets. Aan twee lokale kunstenaars werd verzocht een ontwerp 

voor het monument te maken. Echter geen van beide ontwerpen heeft de eindstreep gehaald. 

Binnen het bestuur zijn vervolgens ideeën voor het monument ontwikkeld die verder 

gestileerd zijn door designer Peggy Osinga hetgeen tot het definitieve ontwerp heeft geleid.   



 

 
 

8 
 

Alhoewel reeds in 2020 duidelijk was dat de financiering van het project niet meer een 

beperkende factor kon zijn, zijn in 2021 nog enige subsidies ontvangen waarmede het 

totaalbedrag van subsidies en bijdragen op een bedrag van € 100.827 uitkwam. Met een eigen 

bijdrage van € 10.100 (begroot was € 11.000) konden de totale projectkosten worden gedekt. 

Een specificatie van de ontvangen bedragen is als volgt: 

  € 

   
Opbrengst Raboactie "Hart voor de Achterhoek"    1.526 

Stichting Roelvinkfonds  2.500 

Gemeente Berkelland – Naoberfonds  3.000 

Gemeente Berkelland - 75 jaar bevrijding  1.800 
Gemeente Berkelland – Erfgoedprijs  500 

Lexhanna stichting  1.500 

Stichting De Provisorie van Borculo  500 
Jacqueline and David Lowenberg  19.192 

Stichting Fonds 2013  20.000 

Stichting Levi Lassen  2.500 

Stichting Mondriaan Fonds  10.000 
Provincie Gelderland  10.000 

Nettie van Zwanenberg-Stichting  1.000 

Erven J. Goorhuis  2.000 
Schuurman Schoenen  1.770 

Stichting Fonds 1819  7.500 

Prins Bernhard Cultuurfonds  4.840 
Stichting Collectieve Maror gelden  4.999 

Gemeente Berkelland (lichtmonument)  5.700 

  ────── 

  100.827 
Eigen aandeel in de dekking van projectkosten  10.100 

  ────── 

  110.927 
  ══════ 

Het aanbrengen van het lichtmonument op de oostgevel van de    

synagoge had tot gevolg dat het gedichtje van Erika Löwenberg   

moest verhuizen naar de noordgevel. Tevens heeft ook de entree    

met een nieuwe brievenbus een ander aanzien gekregen.   

   

Specificatie van de projectkosten:   

   

  € 
   

Herinrichting vrouwengalerij  98.138 

Lichtmonument  10.508 

Extra werkzaamheden  2.281 
  ────── 

  110.927 

  ══════ 
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De verzekerde bedragen zijn aangepast aan de nieuwe omstandigheden. 

Het bestuur is de instellingen en particulieren buitengewoon erkentelijk voor hun bijdragen 

waarmede de realisatie van de herinrichting van de vrouwengalerij en van het lichtmonument 

mogelijk is gemaakt. Evenzo dankt het bestuur Frederieke Jeletich-Visser die het project als 

manager bedacht en begeleid heeft en designer Peggy Osinga voor haar creatieve inbreng. 

Zonder hen zouden wij dit mooie resultaat niet bereikt hebben. 

Het bestuur had zich verheugd op een feestelijke 

opening c.q. onthulling op 7 november in 

aanwezigheid van David Lowenberg maar Corona 

gooide op het laatste moment roet in het eten. 

Noodgedwongen moesten deze gebeurtenissen in 

zeer beperkte kring plaatsvinden. Na het tonen van 

de korte introductiefilm en een uitleg over het 

herinrichtingproject opende David Lowenberg de 

William Lowenberg corner in het voorportaal van 

de vrouwengalerij door het wegnemen van de 

Borculose vlag die een op de wand geprinte tekst van zijn vader bedekte. Vervolgens 

onthulde Wethouder Gertjan Teselink als vervanger van burgemeester Joost van Oostrum 

door het wegnemen van een doek het lichtmonument op de oostgevel. Net naast het hek is een 

verklarende tekst op de gevel aangebracht; in de avond wordt het monument verlicht. Een 

kort samenzijn na afloop en een geanimeerd diner met David bezegelde het eind van deze 

toch wel uitdagende periode waarin deze projecten tot stand zijn gebracht. 

Donateurs 

Ultimo 2021 heeft de stichting ca. 100 donateurs die met een 

jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25 de doelstellingen van de 

stichting onderschrijven en zodoende ondersteunen. De donaties 

vormen een vaste 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 maar het bestuur is 

zich er terdege van bewust dat dit een grote uitdaging is.  

Over het jaar 2021 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 in de zaal 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. 
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Exploitatie gebouw 

Huurder Estinea verlengt tot dusverre het 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 periode 2021 – 2026 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 

instandhoudingssubsidie (SIM) toegekend van € 13.788, zijnde 60% 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 € 3.448, uit te keren 

in 2021 en vervolgens € 2.068 in de jaren tot en met 2026; de eerste termijn is in 2021 

daadwerkelijk ontvangen. 

Ontvangen bedragen worden gedoteerd aan een voor gesubsidieerd onderhoud bestemde 

voorziening. Ook de eigen bijdrage van de stichting ad € 758 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 € 389. 

Voor de instandhouding van het monument is destijds voor de periode 2014 – 2020 een 

BRIM-subsidie voor onderhoud toegezegd van € 14.710, zijnde 50% van de subsidiabele 

lasten. Aangezien minder onderhoud is gepleegd dan aangevraagd is deze subsidie definitief 

vastgesteld op een bedrag van € 10.052; een bedrag van € 4.658 moest worden gerestitueerd. 

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

eigen beheer uitgevoerd. 

Financieel beheer 2021 

De exploitatie over 2021 was nagenoeg sluitend; er werd een batig exploitatiesaldo van € 19 

geboekt. Er was een overschot begroot van € 1.400. Het herinrichtingsproject is binnen de 

begrote kaders uitgevoerd.  

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 reeds in 

2018 besloten 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. 

Tevens vertonen de wanden enige vochtdoorslag met schimmelvorming als gevolg. Ook voor 

dit euvel moet te zijner tijd een passende oplossing gevonden worden. 

 

 

Herdenken is doorgeven  
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Stichting Synagoge Borculo 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 31 december 2021 31 december 2020 

 ───────────── ───────────── 

 € € € € 

     
VASTE ACTIVA     

     

Synagoge  1  1 
     

VLOTTENDE ACTIVA     

     

Onderhanden project 0  44.215  
Overlopende posten 739  500  

Liquide middelen 28.305  58.957  

 ──────  ──────  
  29.044  103.672 

  ──────  ────── 

  29.045  103.673 
  ══════  ══════ 

     

PASSIVA     

     
Eigen vermogen     

     

Algemene reserve  14.472  14.453 
     

Voorziening     

     
Gesubsidieerd onderhoud 8.475  9.316  

Niet gesubsidieerd onderhoud 5.000  5.000  

 ──────  ──────  

  13.475  14.316 
     

Kortlopende schulden     

     
Subsidies onderhanden project 0  67.788  

Te betalen inzake projecten 0  5.500  

Overlopende posten 1.098  1.616  

 ──────  ──────  
  1.098  74.904 

  ──────  ────── 

  29.045  103.673 
  ══════  ══════ 
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Stichting Synagoge Borculo 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

 2021 2021 2020 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 
 ────── ────── ────── 

 € € € 

    

Baten    

    

Huuropbrengst 9.713 9.700 9.607 

Donaties 2.550 2.200 2.200 
Extra donaties 1.360 800 1.793 

Culturele activiteiten 0 300 325 

Overige inkomsten 328 400 370 
 ────── ────── ────── 

Totaal baten 13.951 13.400 14.295 

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

Lasten    

    

Dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud 758 800 2.206 
Dotatie voorziening ongesubsidieerd onderhoud 0 0 0 

Overige onderhoudskosten 3.733 1.000 1.978 

Projecten 5.892 6.000 5.500 
Algemene kosten 265 800 721 

Abonnementen en contributies 1.140 1.200 910 

Energie en water 194 300 228 
Belastingen 89 300 287 

Verzekeringen 1.525 1.300 1.432 

Bankkosten 336 300 325 

 ────── ────── ────── 
Totaal lasten 13.932 12.000 13.587 

 ────── ────── ────── 

Batig saldo 19 1.400 708 
 ======== ======= ======= 
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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 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 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 ANBI-

instelling. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde.  

Het synagogegebouw is opgenomen voor € 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.  Een voorziening wordt gevormd voor voorzienbaar niet gesubsidieerd 

onderhoud aan de vloer van de synagoge.   
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Toelichting op enige posten van de balans 

 31.12.2021 31.12.2020 

 ────── ────── 

 € € 

   

Synagoge   

   

Waarde per 1 januari 2021 resp. 2020 1 1 
 ======= ======= 

   

Het synagogegebouw (Gemeente Berkelland, sectie D no. 2040), het 

mikwe alsmede de garage die als opslagruimte dient (Gemeente 
Berkelland, sectie D no. 4059), zijn eigendom van de stichting. De 

WOZ waarde per 1 januari 2020 bedraagt € 87.000. 

  

   

Onderhanden project   

 2021 2020 

 ────── ────── 

 € € 

   

Stand per 1 januari 44.215 0 

Uitgaven in het verslagjaar 66.712 44.215 
 ────── ────── 

 110.927 44.215 

Naar staat van baten en lasten 110.927 0 
 ────── ────── 

 0 44.215 

 ══════ ══════ 
   

Deze post betreft de herinrichting van de vrouwengalerij en de 

realisatie van het lichtmonument. 

  

   

 31.12.2021 31.12.2020 

 ────── ────── 

 € € 

   

Overlopende posten   

   

Restitutie energiebelasting 500 500 
Te vorderen inzake gebruik synagoge 239 0 

 ────── ────── 

 739 500 
 ══════ ══════ 
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 31.12.2021 31.12.2020 

 ────── ────── 

 € € 

Liquide middelen   

   

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

Rabobank.    

 28.305 58.957 

 ══════ ══════ 

   

Algemene reserve   

   

Stand per 1 januari 2021 resp. 2020 14.453 13.745 
Bij: het batig saldo uit de exploitatie 19 708 

 ────── ────── 

Stand per 31 december 2021 resp. 2020 14.472 14.453 

 ══════ ══════ 
   

Voorziening gesubsidieerd onderhoud   

   

Stand per 1 januari 2021 resp. 2020 9.316 10.178 

Bij: dotatie ten laste van het resultaat 758 2.206 

Bij: ontvangen subsidietermijn 3.448 2.206 

 ────── ────── 

 13.522 14.590 

Af: onttrokken wegens:   

      Reparatie tegelwerk Mikwe 0 -0 
      Reparatie luik Mikwe 0 -1.286 

      Monumentenwacht -389 -745 

      Onderhoudsschilderwerk 0 -3.243 
      Teruggaaf subsidie 2014-2020 -4.658 0 

 ────── ────── 

 8.475 9.316 

 ══════ ══════ 
   

Voorziening niet gesubsidieerd onderhoud   

   

Stand per 1 januari 2021 res. 2020 5.000 5.000 

Bij: dotatie ten laste van het resultaat 0 0 

 ────── ────── 
Stand per 31 december 2021 resp. 2020 5.000 5.000 

 ══════ ══════ 

   

Deze voorziening is gevormd in verband met voorzienbaar    

noodzakelijk onderhoud aan de vloer van de synagoge.   
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Subsidies onderhanden project   

   

In het kader van de herinrichting van de vrouwengalerij en de 

realisatie van het lichtmonument werden subsidies en bijdragen 
ontvangen: 

  

   

 2021 2020 

 ────── ────── 

 € € 

   

Stand per 1 januari 67.788 11.326 
Ontvangen subsidies en bijdragen 38.039 56.462 

 ────── ────── 

 105.827 67.788 
Naar staat van baten en lasten 105.827 0 

 ────── ────── 

 0 67.788 

 ══════ ══════ 
   

Te betalen inzake projecten   

   

Herinrichting vrouwengalerij 0 5.000 

Vrijheidsbos, Geesteren 0 500 

 ────── ────── 

 0 5.500 
 ══════ ══════ 

   

Overlopende posten   

   

Vooruit ontvangen donatie 0 25 

Afrekening energie  655 1.149 
Cursusgelden 443 442 

 ────── ────── 

 1.098 1.616 

 ══════ ══════ 
   

   

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 telkens gebruik gemaakt van de optie de 
huurovereenkomst voort te zetten voor een aansluitende periode 

  

van 1 jaar; er geldt een opzegtermijn van 6 maanden. 

De huursom wordt per 1 januari telkens geïndexeerd. 
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Donaties   

   

Van onze vaste donateurs werden over het jaar 2021 donaties    

ontvangen tot een bedrag van € 2.550; vorig jaar bedroeg deze bate   

€ 2.200.   

   

Extra donaties   

   

In 2021 werden periodieke giften ontvangen tot een bedrag van    

€ 700 (v.j. eveneens € 700), alsmede incidentele giften tot een bedrag   

van € 660 (v.j. € 1.093).   

   

Culturele activiteiten   

   

Vanwege de beperkingen als gevolg van de Covid-19 pandemie was 

er geen mogelijkheid evenementen te organiseren. Over het vorig 

boekjaar bedroeg de bate uit dien hoofde nog € 325. 
 

  

  

Overige inkomsten   

   

Deze inkomsten bedroegen € 328 (v.j. € 370)   

                2021 2020 

       ────── ────── 
        € € 

   

Dotatie voorziening gesubsidieerd onderhoud   

   

Jaardotatie 758 2.206 

 ══════ ══════ 
   

Dotatie voorziening niet gesubsidieerd onderhoud   

   

Jaardotatie 0 0 
 ══════ ══════ 

   

Overige onderhoudskosten   

   

Vervanging CV-ketel 0 372 

Binnenschilderwerk 1.056 0 
Onderhoud voorzetramen 0 940 

Hang- en sluitwerk 2.139 250 

Aanpassen meterkast 446 0 

Diversen klein onderhoud 92 416 
 ────── ────── 

 3.733 1.978 

 ══════ ══════ 
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               2021 2020 

       ────── ────── 

         € € 

Herinrichting vrouwengalerij en lichtmonument:   

-Projectkosten 110.927 5.000 

-Projectsubsidies 105.827 0 

 ────── ────── 
 5.100 5.000 

Vrijheidsbos Geesteren 0 500 

Stolpersteine Familie Meijers, Geesteren 792 0 
 ────── ────── 

 5.892 5.500 

 ══════ ══════ 
   

Algemene kosten   

   

Kosten bestuur 90 136 
Kantoorbehoeften 0 136 

Aanschaffingen 105 350 

Overige algemene kosten 70 99 
 ────── ────── 

 265 721 

 ══════ ══════ 

   

Abonnementen en contributies   

   

Webhosting en internet 687 633 
Mobiele telefoon secretariaat 111 9 

Onderhoud CV installatie 131 95 

Erfgoed Gelderland 121 121 
Diversen 90 52 

 ────── ────── 

 1.140 910 

 ══════ ══════ 

Energie en water   

   

Gas- en electraverbruik 2.943 2.985 
Waterverbruik 87 80 

Vergoeding Estinea -1.745 -2.051 

Teruggaaf energiebelasting -1.091 -786 
 ────── ────── 

 194 228 

 ══════ ══════ 

   

   

 

 

  

   



 

 
 

20 
 

   

 2021 2020 
 ────── ────── 

 € € 

 

Belastingen 

  

   

Dit betreft de gemeentelijke belastingen, de zuiveringsheffing   

alsmede de waterschapslasten 89 287 
 ══════ ══════ 

   

Verzekeringen   

   

Premie opstal- en inboedelverzekering en aansprakelijkheids- 

verzekeringen 

 

1.525 

 

1.432 
 ══════ ══════ 

   

   

Bankkosten 336 325 
 ══════ ══════ 

   

   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




