
Financieel jaarverslag 2017 Stichting de Terugkeer 
 
1. Inleiding 
Stichting de Terugkeer is opgericht in 2014. Doelstelling van de Stichting is primair het opzetten van 
een tentoonstelling over joodse gezinnen die na de Tweede Wereldoorlog vanuit kampen en 
onderduikadressen weer konden worden herenigd. In 2017 worden daarvoor met de gemeente 
Amsterdam afspraken gemaakt over een tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam en wordt 
aan de voorbereiding van de tentoonstelling Samen weer aan tafel gewerkt. 
Het Stadsarchief wil in dezelfde periode een tentoonstelling voor over de Joden van de 
Rapenburgerstraat – beide tentoonstellingen zullen gezien hun raakvlakken gelijktijdig getoond 
worden. Deze dubbeltentoonstelling zal in Q1 2018 worden geopend en dan een periode van ca. 3 
maanden lopen. De dubbeltentoonstelling heeft als doel aandacht te besteden aan archief- en 
beeldmateriaal van de Rapenburgerstraat (1937-1947) en gefilmde getuigenissen van de gezinnen 
die Samen weer aan tafel konden komen.  
Het bestuur van Stichting de Terugkeer bestond in 2018 uit Lex Kater (voorzitter), Lo Breemer 
(secretaris) en Michael Samson (penningmeester).  
De Stichting heeft zijn financiering middels giften kunnen regelen. In de voorgaande jaren zijn al een 
aantal giften opgehaald. De Stichting ontvangt de meeste giften in 2017. Een aantal giften verwacht 
de Stichting pas in 2018 te ontvangen. De voorbereiding van de tentoonstelling is in 2017 begonnen. 
Een projectmanager is aangesteld om het project in te richten. De filmopnames waren al voor 2017 
opgenomen. Monteren van de video’s, de film en het opstellen van begeleidend materiaal voor de 
tentoonstelling zijn gestart (en voor een deel is de voorbereiding al afgerond) in 2017. 
 
2. Staat van baten en lasten 
 
Baten 2017 
Ontvangen giften    € 99.250 
 
Lasten 2017 
Kosten voorbereiding tentoonstelling  € 30.501 
Projectmanagement kosten   € 14.122 
      ------------- 
Totaal lasten 2017    € 44.623 
 
Saldo op rekening per 01-01-2017  € 18.963 
Saldo op rekening per 31-12-2017  € 73.590 
 
3. Balans Stichting de Terugkeer 
 
Activa 
Materiaal tentoonstelling   p.m. 
Liquide middelen    € 73.590 
      ------------ 
Totaal activa     € 73.590 
 
Passiva 
Beschikbaar voor inrichting tentoonstelling  € 73.590 
      ------------ 
Totaal passiva     € 73.590 
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