Financieel jaarverslag 2021 Stichting de Terugkeer
1. Inleiding
Stichting de Terugkeer is opgericht in 2014. De Stichting heeft als doel: ”het levend houden van de
kennis over en de bewustwording van de geschiedenis van Joden in Nederland in het algemeen, en
over de Holocaust en de naoorlogse periode in het bijzonder. De Stichting tracht dit doel te bereiken
door het vastleggen van getuigenissen in woord en beeld, het maken van tentoonstellingen en het
organiseren van culturele, kunstzinnige en literaire evenementen, om zodoende een zo breed mogelijk
publiek te bereiken.”
In eerste instantie heeft de Stichting zich ingezet om een tentoonstelling op te zetten over joodse
gezinnen die na de Tweede Wereldoorlog vanuit kampen en onderduikadressen weer konden
worden herenigd. Dit heeft in 2018 geleid tot de tentoonstelling “Samen weer aan tafel” in het
Amsterdamse Stadsarchief.
Het Amsterdamse Bos, onderdeel van de Gemeente Amsterdam, heeft de Stichting in de herfst van
2019 gevraagd te participeren in een nieuw project, dat past binnen het doel van de Stichting.
De expositie over joodse werkkampen in en rond Amsterdam in de periode 1941-1944 is grotendeels
voorbereid in de eerste helft van 2021. De tentoonstelling heeft als naam gekregen “Tewerkgesteld
in het Amsterdamse Bos”.
In en rond Amsterdam waren tijdens de Tweede Wereldoorlog 13 werkkampen speciaal voor joodse
mannen, die daar verplicht werden tewerkgesteld. Vier van de werkkampen lagen in het
Amsterdamse Bos en een werkkamp op Schiphol-Oost. Ze vormden een schakel in de
Jodenvervolging van de Duitse bezetter, waarin ook Nederlandse instanties een rol speelden.
Informatie over de tentoonstelling is te vinden op www.amsterdamsebos.nl/joodsewerkkampen.
De tentoonstelling is op 1 september 2021 geopend door de burgemeester van Amsterdam, Femke
Halsema. De tentoonstelling, in het bezoekerscentrum De Boswinkel, zal geopend blijven tot 10 juli
2022. Ook is er bij de Boswinkel een podcast op te halen voor een wandeling door het Amsterdamse
Bos, waarbij de podcast meer informatie geeft over het werken in de werkkampen in het
Amsterdamse Bos.
De tentoonstelling is samengesteld door Hinke Kappert, communicatie medewerkster Amsterdamse
Bos, Esther Gobel, historica en Lion Tokkie, Holocaust onderzoeker, in nauwe samenwerking met de
gemeente Amsterdam en het Amsterdamse Bos.
Het bestuur van Stichting de Terugkeer is in 2021 niet gewijzigd. De leden van het bestuur zijn: Lex
Kater (voorzitter), Lo Breemer (secretaris) en Michael Samson (penningmeester).
De Stichting wordt uitsluitend middels donaties gefinancierd.
2. Staat van baten en lasten
Baten 2021
Donaties
Lasten 2021
Projectkosten
Overige kosten

€ 18.747

Totaal lasten 2021

€ 47.858
€
161
------------€ 48.019

Saldo op rekening per 01-01-2021
Saldo op rekening per 31-12-2021

€ 55.495
€ 26.223

3. Balans Stichting de Terugkeer
Activa
Materiaal tentoonstellingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Beschikbare gelden voor project
Reserves: continuïteitsreserve
Totaal passiva
Amsterdam, 13 april 2022
Michael Samson
Penningmeester Stichting de Terugkeer

p.m.
€ 26.223
----------€ 26.223
€ 24.434
€ 1.789
----------€ 26.223

