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Jaarverslag van het bestuur - 2020
Jaarverslag over 2020 - Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog uit
de Nedggz en VGN
Inleiding
Dit is het derde jaarverslag van de Stichting Vergeten Slachtoffers (opgericht in 2017). Dit
jaar volstaan we met een kort jaarverslag en geen vermelding meer van de historie zoals dit
in de twee voorafgaande jaren is gebeurd.
Verslagjaar 2020
Verloop onderzoek
Na de start van het onderzoek in 2019 is dit aanvankelijk ongestoord voortgezet in 2020
maar de Corona crisis heeft na het eerste kwartaal voor vertragingen en hindernissen
gezorgd. Vooral het niet op locatie kunnen raadplegen van archieven was daarbij een groot
probleem. Vooralsnog wordt er nog vanuit gegaan dat in 2021 het veldonderzoek kan
worden afgerond en in september 2022 de onderzoekgegevens naar buiten kunnen worden
gebracht via een boek en conferentie.
Het NIOD heeft een aantal instellingen geselecteerd voor een diepgaand onderzoek. Daarbij
is gelet op beschikbaarheid van archieven, spreiding over het land en de patiëntenpopulatie
(met zowel aandacht voor psychiatrische patiënten als ook mensen met een verstandelijke
beperking). Zoals bekend hebben de meeste instellingen voor midden jaren zestig beide
doelgroepen. Alleen de instelling Willem van de Bergh had destijds uitsluitend mensen met
een verstandelijke beperking. Het zijn de volgende vier instellingen Lentis en in het
bijzonder Dennenoord in Zuidlaren; Vincent van Gogh en in het bijzonder St. Anna en
St. Servatius in Venray; Rivierduinen en in het bijzonder Endegeest in Oegstgeest; ’s Heeren
Loo met mensen met een verstandelijke beperking en onderzoek op de locatie Noordwijk.
Over het onderzoek in Lentis is een artikel gepubliceerd onder de titel: De werkelijkheid was
heus al erg genoeg! De psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlaren tijdens de Tweede
Wereldoorlog Eveline Buchheim en Ralf Futselaar. Dit is geplaats in Drentse Historische
Almanak, de presentatie vond op 15 december 2020 online plaats. Het artikel is te
downloaden via de website van het project https://www.niod.nl/nl/projecten/inrichtingenonder-druk.
Samenstelling en vergaderingen bestuur
Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:
Armand Höppener, voorzitter

(01-01 t/m 31-12)

Ella van Lingen, penningmeester

(01-01 t/m 31-12)

Gertrude van den Brink, bestuurslid

(01-01 t/m 28-02)

Sam Schoch, bestuurslid

(01-03 t/m 31-12)

Paul de Bot, bestuurslid

(01-01 t/m 30-11)

Betty Kooijman, bestuurslid

(01-12 t/m 31-12)

Arjan Theil, bestuurslid

(01-01 t/m 31-12)

Ariëtte van Reekum was in 2020 waarnemer namens de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie.
Het bestuur heeft in dit verslagjaar door de Corona pandemie slechts tweemaal vergaderd
en wel op 17 juni en 16 september. Arjan Theil is de opvolger van Ariëtte van Reekum die
wegens het stoppen met haar werkzaamheden als bestuurder niet meer de Nederlandse ggz
kan vertegenwoordigen. Zij blijft wel als waarnemer namens de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie. De werkzaamheden van het bestuur worden beschreven in dit verslag.
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Secretariaat en financiële administratie
Het secretariaat berust bij mevrouw Henriëtte Jongejan. Zij is werkzaam bij het bureau van
de Nederlandse ggz.
De financiële administratie wordt verzorgd door de heer Ton Beekman die werkzaam is bij
het bureau van de VGN.
Kerngroep
Al vanaf de voorbereiding van de stichting in 2017 functioneert een kerngroep. Veel van de
interne en externe contacten verlopen via deze kerngroep. De kerngroep heeft via de
voorzitter een personele unie met het bestuur van de stichting. De kerngroep bestaat uit de
volgende leden:
Armand Höppener, voorzitter, Bob Gerzon, secretaris en namens de Nederlandse ggz,
Jos Noordover, lid en namens VGN en Boudewijn van Grunsven, lid. Eelco Damen is adviseur
geworden en betrokken bij sponsering.
De wetenschappelijke begeleidingscommissie en de Maatschappelijk
Klanbordgroep
Beide organen zijn in het verslagjaar bij elkaar gekomen.
Activiteiten gericht op antistigma en inclusie
In de loop van het verslagjaar is met het NIOD afgesproken dat het niet wenselijk is
vooruitlopend op de onderzoeksresultaten een onderzoek te starten. Er is na overleg met
VWS contact gezocht met Annelieke Drogendijk directeur van het ARQ Kenniscentrum
Oorlog, Vervolging en Geweld. Naar verwachting zal dit leiden tot verder overleg over welke
activiteiten in 2022 samenvallend met de publicatie van de resultaten kunnen worden
ontwikkeld.
De samenwerking tussen NIOD en Stichting
In het verslagjaar is nauw contact gebleven met het NIOD over voortgang onderzoek maar
ook over de financiering van het onderzoek. De werving van de laatste middelen is door de
Coronacrisis in de verdrukking gekomen. Dit heeft bij de vaststelling van de jaarrekening
over 2019 geleid tot een intensief overleg tussen enerzijds NIOD en onze stichting en
anderzijds de accountant en onze stichting. Eind 2020 zijn nieuwe afspraken gemaakt met
het NIOD waarbij de contiuniteit van het onderzoek verzekerd is maar er wel nog financiële
verplichtingen op onze stichting rusten.
Overleg met VWS
Later dan gepland door de Coronacrisis vond op 26 oktober een eerste overleg plaats
waarbij de stand van zaken is besproken en met name ook over de gevolgen van eventuele
vertragingen van het onderzoek. Tevens is aan de orde geweest de voortgang van de
antistigma en inclusie activiteiten en de begeleiding van het onderzoek door een
wetenschappelijke commissie en maatschappelijke begeleidingsgroep. VWS wil graag goed
op de hoogte blijven van de voortgang en de resultaten.
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Balans per 31 december 2020
(na bestemming van het saldo van baten en lasten)

in €
31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.579
51.609

18
148.227
53.188

31-12-2020

148.245

31-12-2019

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Algemene Reserve

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

13.784-

30.86813.784-

30.868-

66.972

179.113

53.188

148.245
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Staat van baten en lasten over 2020
in €
2020

2019

Baten
Subsidies
Donaties
Financiële baten

79.933

40.134

5.050

40.255

10

40
84.993

80.429

Lasten
Subsidie onderzoek NIOD
Overige lasten
Financiële lasten

Resultaat voor bestemming

65.757

356.000

1.977

3.613

175

145
67.909

359.758

17.084

-279.329

-

-240.000

17.084
17.084

-39.329
-279.329

Resultaatbestemming:
Toevoeging / Onttrekking best.reserve NIOD-onderzoek
Toevoeging / Onttrekking algemene reserve
Totaal resultaatbestemming
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Algemeen
Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog is gevestigd op Piet Mondriaanplein 25
te Amersfoort en staat in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
onder nummer 69453292
Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening 2020 is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in overeenstemming met Rjk C1.
In de staat van baten en lasten zijn geen begrotingscijfers opgenomen daar deze niet als
belangrijk stuurinstrument fungeren voor de beheersing.
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling. Hoewel er sprake is van negatief saldo in de staat van baten en
lasten in 2019, zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare informatie,
de reeds toegezegde subsidies en donaties en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het
opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt
wordt.
Continuïteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling. Hoewel er nog steeds sprake is van een negatieve Algemene
Reserve, zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare informatie, de
reeds toegezegde subsidies en donaties en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken
van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
De Stichting heeft geen bezittingen.
De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.
Op de vorderingen wordt zo nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Vennootschapsbelasting
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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2.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Actief
in €

Vorderingen
31-12-2020
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten

31-12-2019

1.500

-

79

18

1.579

18

Liquide Middelen
31-12-2020

31-12-2019

NL44 ABNA 0819 7918 73

16.543

8.171

NL22 ABNA 0819 7918 81

35.066

140.056

51.609

148.227

Passief
Eigen Vermogen
in €
31-12-2020

31-12-2019

Algemene reserve

13.784-

30.868-

Totaal Eigen Vermogen

13.784-

30.868-

Het verloop van de reserves is als volgt:

in €
Saldo per
31-12-2019

Dotatie

Onttrekking

Saldo per
31-12-2020

Algemene reserve

30.868-

17.084

-

13.784-

Totaal Eigen Vermogen

30.868-

17.084

-

13.784-

Kortlopende Schulden
in €
31-12-2020
Nog te betalen bedragen

66.972

31-12-2019
179.113

Het nog te betalen bedragen bestaat met name uit nog te betalen subsidie aan het NIOD.
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3.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

Baten
in €

Subsidies
Subsidie VWS

2020

2019

79.933

40.134

De stichting heeft via een beschikking d.d. 8 augustus 2019 met kenmerk: 328846 van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een meerjarige subsidie toegekend gekregen aangaande het
onderzoek naar vergeten slachtoffers Tweede Wereldoorlog. Het subsidieproject heeft een looptijd van
8 februari 2019 tot en met 31 december 2021. Het ten hoogste toegekende subsidiebedrag bedraagt
€ 200.000 en wordt gedurende de looptijd in maandelijkse termijnen verstrekt. Het uiteindelijk vast te
stellen subsidiebedrag zal aan het einde van de looptijd plaatsvinden. Het dient met name ter dekking
van de kosten voor het NIOD-onderzoek
Donaties
Donaties zorginstellingen
Overige donaties

Financiële baten

5.000
50
5.050

30.000
10.255
40.255

10

40

2020

2019

65.757

356.000

-

2.071

Lasten
in €

Subsidie onderzoek NIOD

Overige lasten
Kosten symposia
Bestuurs / Vergaderkosten
Accountantskosten

Financiële lasten

139

442

1.838

1.100

1.977

3.613

175

145
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OVERIGE TOELICHTING
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Overige toelichting
Samenstellingsverklaring van onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de separate samenstellingsverklaring
Bestemming van het saldo van baten en lasten 2019
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 oktober 2020. Het
bestuur heeft de bestemming van het negatieve resultaat vastgesteld conform het daartoe
gedane voorstel.
Bestemming van het saldo van baten en lasten 2020
Het bestuur stelt voor om het voordelig resultaat ad € 17.084 over 2020 voor te doteren aan
de algemene reserve.
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden die een materieel
effect hebben op het verslagjaar 2020.
Ondertekening
Amersfoort, 28 juni 2021

ValidSigned by A.P.J. Höppener on 20/07/2021

A.P.J. Höppener

ValidSigned by S.L.W. Schoch on 09/08/2021

S.L.W. Schoch

ValidSigned by A.C. Theil on 26/07/2021

A.C. Theil

ValidSigned by P.W. van Lingen on 11/08/2021

P.W. van Lingen

ValidSigned by B.D. Kooijman on 11/08/2021

B.D. Kooijman
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ACCON■AVM ACCOUNTANTS B.V.
KVK NUMMER 91739260000

PFINZTALSTRAAT 32
POSTBUS 162
4140 AD LEERDAM
TEL. 088 - 44 69 007
FAX 088 - 44 69 046
WWW.ACCONAVM.NL

Aan het bestuur van
Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog
Postbus 413
3500 AK UTRECHT

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede
Wereldoorlog te Amersfoort bestaande uit de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van
€ 53.188, een eigen vermogen van € -13.784 en de staat van baten en lasten over 2020 met een resultaat
van € 17.084, met de toelichting samengesteld.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in
overeenstemming met Rjk C1. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting VGN Academie.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Tot accon■avm adviseurs en accountants behoren de navolgende vennootschappen: accon■avm groep b.v., accon■avm accountants b.v., accon■avm belastingadvies b.v.,
accon■avm agro bedrijfsadvies b.v., accon■avm branche advies b.v., accon■avm corporate finance b.v., accon■avm juridisch advies b.v., accon■avm subsidie advies b.v.,
accon■avm werkgeversservice b.v.
Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van accon■avm van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is
opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09171813 en zullen op eerste verzoek kosteloos aan u worden
toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website www.acconavm.nl raadplegen. Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening,
onze mensen en onze ambities.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Leerdam, 20 juli 2021

Hoogachtend,
accon■avm accountants b.v.
Namens deze:

M.B. van Rossum AA
Accountant

