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Inleiding
De stichting Razzia Monument Rotterdam is op 30 april 2020, opgericht door René Versluis en
Jan Willem Cleijpool.
Het doel van de stichting is, het realiseren van een respectvol monument op een prominente locatie in de
stad Rotterdam voor de herdenking van de slachtoffers van de Razzia van Rotterdam en Schiedam. De
beoogde onthulling is omstreeks 11 november 2021.

Oﬃciële gegevens
Contact
info@razziamonument.nl

Website
https://razziamonument.nl

Facebook
https://www.facebook.com/razziamonument

Kamer van Koophandel Rotterdam
77939050

RISN:
86120265

Culturele ANBI Status
De Belastingdienst heeft per 9 juni 2020 de culturele ANBI status toegewezen.

Documentatie
De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de stichting:
https://razziamonument.nl/#stichting
•
•
•
•

Statuten
Beleidsplan – OGSM
Huishoudelijk Reglement
Culturele ANBI status
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Bestuur en Comité van Aanbeveling
Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
• René Versluis, voorzitter
• Jan Willem Cleijpool, secretaris/penningmeester
• Vacature, bestuurslid
Comité van Aanbeveling
Het bestuur wordt met raad en daad bijgestaan door een onbezoldigd Comité van Aanbeveling
bestaande uit de volgende personen:
•
•
•
•
•

R. Vonk, Presentator Radio Rijnmond, Rotterdam
A.P.J. van Hemmen, Burgemeester van Hoeksche Waard
L.M.M. Bolsius, Burgemeester van Amersfoort
P.J. Heijboer, Directievoorzitter Croonwolter & Dros, Rotterdam
J. van Merwijk, Directeur Stadion Feyenoord, Rotterdam
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Bestuursverslag
Doelstelling, missie en visie
Het doel van de stichting is, het realiseren van een respectvol monument op een prominente locatie in de
stad Rotterdam voor de herdenking van de slachtoffers van de Razzia van Rotterdam en Schiedam. De
beoogde onthulling is omstreeks 11 november 2021.
Het project en beleidsplan is opgenomen in een OGSM (Objective - Goals - Strategies - Measures). De
actuele versie daarvan is opgenomen op de website: Beleidsplan – OGSM

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Tot de voornaamste risico’s en onzekerheden moeten worden gerekend: vertraagde of onvoldoende
fundraising, vertraagde besluitvorming rond de vereiste vergunningen of het ontbreken (van onderdelen)
daarvan bij de gemeente Rotterdam.
Deze risico’s worden gemitigeerd door eerst pas tot investeringen te besluiten, zodra dit binnen de
concrete financiële draagkracht valt en/of de vereiste (gemeentelijke) vergunningen zijn verleend.
Verder is veel aandacht voor nog onvoorziene effecten van de coronacrisis.

Doelrealisatie
Het jaar 2020 heeft met name in het teken gestaan van het inrichten van de organisatie, op juridisch,
administratief en financieel gebied. Daarnaast zijn fondsen geworven om de organisatie in te richten en is
gestart met het werven van vrijwilligers en het creëren van draagvlak.

Governance
De governance is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Beide documenten zijn
opgenomen op de website: https://razziamonument.nl/#stichting

Communicatie met belanghebbenden
Geïnteresseerden en donateurs worden geïnformeerd via nieuwsbrieven, de website
(https://razziamonument.nl) en Facebook (https://www.facebook.com/razziamonument). Daarnaast
worden op verzoek lezingen gehouden.

Verwachte gang van zaken
Het bestuur heeft vertrouwen in de realisatie van de doelstelling. De contacten met alle betrokken
instanties, partijen en (potentiële) donateurs zijn constructief met het concrete doel voor ogen.

Maatschappelijk aspecten
Met het realiseren van het monument wordt voorzien in het lenigen van een lacune in de Rotterdamse
oorlogsgeschiedenis. Daarnaast zijn er goede aanknopingspunten, onder andere door schoolprojecten,
om bewustwording voor dit specifieke oorlogsdrama te bereiken bij de bevolking van Rotterdam met
name bij de jongere generaties.
Bestuur Razzia Monument Rotterdam
8 februari 2020
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Financieel
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Reserves
Bestemmingsreserve
Alle middelen van de stichting zijn bestemd voor realisatie van het monument en de noodzakelijke kosten
die daarmee samenhangen, conform de doelstelling van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Begroting
De stichting heeft de verwachte totale baten en kosten voor de realisatie van het monument begroot voor
de periode 2020/2021. Deze totale begroting is onder de kolom ‘begroot 2020/2021’ weergegeven.
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Jaarrekening

Balans
31-12-2020
ACTIVA
Immateriële vaste activa

€

-

Materiële vaste activa

€

-

Financiële vaste activa

€

-

€

-

Voorraden

€

-

Vorderingen en
overlopende activa

€

-

Effecten

€

-

Liquide middelen

€ 12.066,72
€ 12.066,72

Totaal

€ 12.066,72

PASSIVA
Reserves en fondsen
- reserves
* bestemmingsreserves
* overige reserves

€ 12.066,72
€

€ 12.066,72

- fondsen
* bestemmingsfonds(en)

€

€ 12.066,72

Voorzieningen

€

-

Langlopende schulden

€

-

Kortlopende schulden

€

-

Totaal

Stichting Razzia Monument Rotterdam

€ 12.066,72

Pagina 6 van 7

Baten en lasten

begroot
2020/2021

werkelijk 2020

Baten:
- baten van particulieren
- baten van bedrijven
- baten van subsidies van
overheden
- baten van andere
organisaties zonder
winststreven

€ 485

€ 10.000,00

€ 7.500,00

€ 100.000,00

€

-

€

€ 5.000,00

- overige baten

€

Totaal

-

€ 140.000,00

-

€ 10.000,00

€ 12.985,00

€ 260.000,00

Besteeds aan doelstelling
- ontwerp monument

€

-

-€ 15.000,00

- realisatie en onthulling
monument

€

-

-€ 230.000,00
€

-

-€ 245.000,00

Wervingskosten

-€ 764,70

-€ 12.500,00

Beheer en administratie

-€ 153,58

-€ 2.500,00

Som van de lasten

-€ 918,28

-€ 260.000,00

Saldo van baten en lasten

€ 12.066,72

€

-

€ 12.066,72

€

-

Bestemming van saldo van
baten en lasten
- bestemmingsreserve
- overige reserves

€

-

€

-

- bestemmingsfonds

€

-

€

-

€ 12.066,72

€

-

Totaal
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