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Jaarverslag 2016 Stichting de Terugkeer

Aan het bestuur van:

Stichting de Terugkeer
Vondelstraat 79-B
1054 GL Amsterdam

Kenmerk: 56SDTAJF Behandeld door: A.J. Franssen Datum: 21 februari 2017

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van 
Stichting de Terugkeer te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op 
basis van de door de directie van de stichting Stichting de Terugkeer verstrekte 
gegevens.

Deskundigenonderzoek

Aangezien de stichting valt binnen door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde 
grenzen, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de 
jaarrekening geen accountantsverklaring toegevoegd.

Stichtingsgegevens

De activiteiten van Stichting de Terugkeer bestaan voornamelijk uit het levend houden 
van de kennis over de geschiedenis van Joden in Nederland in het algemeen en na de 
Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Ook heeft het als doel het bewustwordingsproces 
te bevorderen over die geschiedenis bij joodse en niet joodse Nederlanders.

Resultaatbestemming 2016

Het resultaat over 2016 bedraagt € 13.595 tegenover een resultaat van € 5.407 in 2015.
De organisatie is niet belastingplichtig.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij uiteraard graag bereid.

Met vriendelijke groet,
Boogaard Amsterdam

A.J. Franssen
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Jaarverslag 2016 Stichting de Terugkeer

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(voor resultaatbestemming)

2016 2015

EUR EUR

Vlottende activa

Liquide middelen 18.962 5.367

Totaal vlottende activa 18.962 5.367

TOTAAL ACTIVA 18.962 5.367

Eigen vermogen

Algemene reserve 5.046 -361

Onverdeeld resultaat 13.595 5.407

Totaal eigen vermogen 18.641 5.046

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 1 321 321

TOTAAL PASSIVA 18.962 5.367
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Jaarverslag 2016 Stichting de Terugkeer

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2016 TOT EN MET 
31 DECEMBER 2016

2016 2015

EUR EUR

Netto-omzet 23.400 10.000

Bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten 2 9.660 4.439

Som der bedrijfskosten 9.660 4.439

Bedrijfsresultaat 13.740 5.561

Rentelasten en soortgelijke 
kosten 3 -145 -154

-145 -154

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 13.595 5.407
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Jaarverslag 2016 Stichting de Terugkeer

TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING

Algemeen

Activiteiten

De stichting, gevestigd te Amsterdam, is een stichting, waarvan de voornaamste 

activiteiten bestaan uit het vastleggen van getuigenissen in woord en beeld met 

betrekking tot de geschiedenis van Joden in Nederland in het algemeen en na de 2e 

wereldoorlog in het bijzonder. 

Verslaggevingsperiode

De verslaggevingsperiode heeft betrekking op de periode van 1 januari 2016 tot en met 

31 december 2016. Op 13 maart 2014 is de stichting opgericht. 

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het 
desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van 
het resultaat
Immateriële vaste activa:
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met 
een lineaire afschrijving.

Materiële vaste activa:
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met 
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 
aanschafwaarde.

Financiële vaste activa:
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan 
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op 
basis van de netto vermogenswaarde. Bij de bepaling van de netto vermogenswaarde 
worden dezelfde grondslagen gehanteerd als bij de moedermaatschappij.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. In het algemeen wordt 
geen invloed van betekenis aanwezig geacht wanneer minder dan 20% van de 
stemgerechtigde aandelen wordt gehouden.

Voorraden:
De voorraden grond-en hulpstoffen, alsmede de handelsvoorraden, worden gewaardeerd 
tegen verkijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van 
een voorziening voor incourantheid.
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Jaarverslag 2016 Stichting de Terugkeer

Vorderingen en overlopende activa:
Debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierbij wordt, rekening 
houdend met het risico van oninbaardheid, indien noodzakelijk een voorziening gevormd.

Voorzieningen:
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij 
zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum 
af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaat:
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan 
over het jaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd 
c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen, welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, zijn
in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Belastingen:
De belasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende 
belastingtarief op het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met fiscale 
faciliteiten en beperkingen, waarbij belastingen over het buitengewone resultaat (indien 
voorkomend) worden toegerekend tegen het geldende belastingtarief.
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Jaarverslag 2016 Stichting de Terugkeer

Toelichting op de balans

1. Kortlopende schulden en overlopende passiva

2016 2015

EUR EUR

 Rekening courant A. Kater 321 321

321 321

Over het gemiddelde saldo van de rekening courant met A. Kater is geen rente berekend.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Claims

Tegen de stichting zijn geen claims ingediend.

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn door de stichting in de verslagperiode geen verplichtingen aangegaan.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

2. Overige bedrijfskosten

2016 2015

EUR EUR

 Algemene kosten 9.660 4.439

9.660 4.439

3. Rentelasten en soortgelijke kosten

2016 2015

EUR EUR

 Bankkosten -145 -154

-145 -154

Amsterdam,

Het bestuur:

A. Kater (voorzitter)

M.Samson (penningmeester)

L.K. Breemer (secretaris)
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