Culturele ANBI Status
Per 9 juni 2020 is de Stichting Razzia Monument Rotterdam door de Belastingdienst officieel aangewezen als
Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, zie: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Dit betekent dat, particuliere en zakelijke donateurs, onder voorwaarden van de daarvoor geldende fiscale
regelgeving, gebruik kunnen maken van een aanvullende giftenaftrek.
Met de vermelding van de hieronder genoemde gegevens voldoet de stichting aan de digitale publicatieplicht
die aan de status van Culturele ANBI is verbonden.

Oprichters en bestuur
De stichting Razzia Monument Rotterdam is in 2020, opgericht door René Versluis (voorzitter) en
Jan Willem Cleijpool (secretaris). Beiden zijn zoons van Rotterdamse dwangarbeiders.
De stichting heeft geen winstdoelstelling. Alle activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. De
bestuursleden, de leden van het Comité van Aanbeveling en de Ambassadeurs, ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden.

Gegevens
•
•
•
•
•
•

Kamer van Koophandel Rotterdam: Nummer 77939050.
RISN: Nummer 86120265
Contactgegevens: info@razziamonument.nl
Statuten: Deze zijn als pdf-document op de website beschikbaar onder: “Over de Stichting”
Huishoudelijk Reglement: Deze is als pdf-document op de website beschikbaar onder:
“Over de Stichting”.
Bankrekening: NL63 ABNA 0881 346 179

Doel
•
•

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.

Projectplan - OGSM
De ontwikkeling van een monument is een complex traject. Naast onderzoeken, ontwerpen, het regelen van
vergunningen en het doen van diverse afstemmingen komen nog veel meer aspecten aan de orde zoals
bijvoorbeeld communicatie en fondsenwerving. Om dit alles op een gestructureerde manier in kaart te
brengen en planmatig aan te pakken is een projectplan opgesteld in de vorm van een OGSM. Dit plan is als pdfdocument op de website beschikbaar onder: “Over de Stichting”.

Jaarrekening
De stichting is opgericht per 30 april 2020. Na afsluiting van het boekjaar 2020 wordt jaarlijks en uiterlijk 6
maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gepubliceerd. Deze omvat een balans en een staat van
baten en lasten in overeenstemming met de eisen zoals die door de Belastingdienst sinds 1 januari 2021
worden gesteld.
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