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“Omdat de directe getuigen er straks niet meer zijn ….” 

Financiële verantwoording 

2018 - 2019 

Algemeen 

Rechtsvorm  : Stichting 

Naam   : Stichting WO2 Sporen 

KvK-nummer  : 71888705 

RSIN   : 8588 89 936 

Statutaire zetel  : gemeente Den Haag 

Oprichting  : 14 juni 2018 

Culturele ANBI-status : 14 juni 2018 (beschikking 23 april 2019) 

Boekjaar  : 14 juni 2018 t/m 31 december 2019 (verlengd boekjaar oprichting) 

Contact gegevens : info@wo2sporen.eu 

 

De statutaire doelstelling 
Het (doen) verkrijgen, analyseren en koppelen van informatie over oorlogsslachtoffers uit Nederland 

met het uiteindelijk doel deze uit te wisselen met nabestaanden, betrokken organisaties en/of 

geïnteresseerden, dit in de ruimste zin van het woord. 

 

Beloning bestuurders 
De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten 

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de 

instelling. Er is geen sprake van vacatiegeld. 

 

Beleidsplan 
In het beleidsplan 2018 – 2020 is een “routekaart” opgenomen voor de doelstellingen en beleid. De 

opgevoerde lasten zijn in overeenstemming met het beleidsplan.  
 

Bereikte doelstelling tot samenwerking; 

- Oorlogsgravenstichting       

- Stichting 3 maart ’45       

- Arolsen Archives – International center on nazi persucution     
 

Publicaties; 

- Slachtofferonderzoek Bezuidenhout bombardement 3 maart 1945 

- Persoonlijke verhalen facebookpagina “75 jaar vrijheid Den Haag” 

- Aanpassingen en aanvullingen internetpagina Oorlogsgravenstichting  

- Aanpassingen en aanvullingen internetpagina Joods Digitaal Monument 
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Winst- en verliesrekening 2018-2019 

 

   DEBET   CREDIT 

Lasten       

       

Donatieplatform  € 0,25     

Kantoor  € 1.620,63     

Bank  € 107,73     

Internet (incl.site en social media) / Telefoon  € 3.062,13     

Reis en verblijf  € 3.689,60     

       

       

Baten       

       

Subsidie     € 0,00 

Donatie     € 2.530,00 

Donatie (natura)     € 7.106,37 

       

       

Resultaat verlengd boekjaar  € 1.156,03     
 

 

Toelichting lasten 

- Donatieplatform 

Om de mogelijkheid tot donatie te vergroten en te vereenvoudigen is er een account 

aangemaakt bij GEEF.nl. Hiervoor worden kosten inrekening gebracht op basis van een 

percentage van de ontvangen gift. 

https://www.geef.nl/nl/page/donatievoorwaarden 

 

- Kantoor 

Deze kosten bestaan uit; 

• Oprichtingskosten Stichting` 

o Notaris 

o Kamer van Koophandel 
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• Divers drukwerk  

o Visitekaartje 

o Enveloppe en porto 

o Informatiemappen zienswijze 6¼   

t.b.v. het kabinet, Tweede kamer, gemeente B&W en Raad en overige 

belangenorganisaties 

o Informatiemappen Peperbussen project 75 jaar Vrijheid Den Haag 

• Overige 

o E-herkenning   (provincie Zuid-Holland, 75 jaar Vrijheid Den Haag) 

o Leges    (75 jaar Vrijheid Den Haag) 

o Laptop en externe schijf (t.b.v. onderzoek en internetpagina) 

o Scans     (Arolsen Archives) 

 

- Bankkosten 

Dit zijn de periodieke kosten van de betaalrekening bij de Triodos Bank. 

https://www.triodos.nl/non-profit 

 

- Internet (incl. site en social media)/ Telefoon 

Deze kosten bestaan uit; 

o Hosting en site builder www.wo2sporen.eu  (www.wix.com)  

o Clouddienst KPN-domein en email 

o Internetaansluitingen (vast IP-adres m.b.t. Arolsen Archives) 

o Licenties software en virusscan 

o Facebook advertentiebeheer 

o Telefoon  

 

- Reis- en verblijfkosten 

o Archieven in Nederland  

o Herinneringscentra Nederland 

o Archief Gedenkstätte in Duistland (Buchenwald en Ravensbrück) 

o Belangenorganisaties Nederland en Duistland 

o Bezoek op locatie of thuis bij nabestaande van slachtoffers 
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Toelichting baten 

- Donatie 

Giften zijn ontvangen van Stichtingen en privépersonen. Deze zijn onder te verdelen in; 

• Gewone giften; 

Gewone giften lopen direct via de Bank of doormiddel van de volgende links;  

https://www.wo2sporen.eu/stichting 

https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9549&backLink=https%3A%2F%2Fwww.geef.nl

%2Fnl%2Fdoel%2Fstichting-wo2-sporen%2Fover-ons 

• Periodieke giften. 

Er is één periodieke gift overeengekomen voor 5 jaar. Dit is vastgelegd in een 

overeenkomst.  

 

De stichting verwijst op haar site ook naar de extra fiscale voordelen en de mogelijkheid om 

de Culturele ANBI status te controleren bij de belastingdienst. Indien wenselijk is er een 

donatiefactuur opgemaakt. 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 

 

Er zijn geen giften in de vorm van contanten ontvangen. Alles is verlopen via de Triodos Bank 

betaalrekening van Stichting WO2 Sporen.  

 

 

- Donatie (natura) 

Vele kosten van het bestuur en de vrijwilligers zijn goedgekeurde declarabele onkosten die 

men redelijkerwijs moet maken en mag declareren. Deze kosten ontstaan uit hoofde van de 

functie, werkzaamheden of komen voort uit nieuwe, bestaande of lopende onderzoeken. Deze 

declarabele onkosten worden op vrijwillige basis niet gedeclareerd door de bestuursleden en 

de vrijwilligers. Om wel goed financieel inzicht te behouden op de werkelijke kosten die 

noodzakelijk zijn voor de Stichting om te functioneren worden deze onkosten wel opgevoerd 

als lasten. In de tegenboeking wordt het totaal van deze onkosten opgevierd als Baten in de 

vorm van een Donatie (natura). 
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Balans 31 december 2019 
 

DEBET       CREDIT 

       
Vaste Activa    Eigen Vermogen  
Bedrijfsruimte € 0,00   Eigen Vermogen  
inventaris  € 0,00   Resultaat 2018-2019 € 1.156,03 

       

    Lang Vreemd Vermogen  
Vlottende Avtiva    Lang lopende leningen € 0,00 

Donatie (nog te ontvangen) € 0,00      
Subsidie (nog te ontvangen) € 0,00   Kort Vreemd Vermogen  
Liquide middelen (Triodos Bank) € 1.156,03   Kort lopende leningen € 0,00 

       

       
Totaal Activa € 1.156,03   Totaal Passiva € 1.156,03 

 

Toelichting balans 

De openingsbalans bij de oprichting van de Stichting was € 0,-. Enkele bestuursleden hebben een 

gelijkwaardige renteloze kortlopende lening verstrekt om o.a. de aanloop- en oprichtingskosten te 

dragen. Deze kortlopende leningen zijn door de Stichting binnen het boekjaar met eigen liquide 

middelen via de betaalrekening afgelost.  

Er heeft geen activering geplaats gevonden van Vaste Activa. Uit de balans kan men opmaken dat het 

Resultaat 2018-2019 overeenkomstig is met de toename van de liquide middelen op de betaalrekening 

van de Triodos Bank. Het Resultaat op de Balans van 31 december 2019 is opgenomen in het Eigen 

Vermogen. Het Resultaat in de Balans is sluitend met het Resultaat van de Winst- en Verliesrekening 

2018-2019 en bedraagt € 1.156,03 positief.  

 

Namens het Bestuur, het origineel is getekend 30 juni 2020 door; 

Ronald GJ Klomp  Voorzitter 

Jeroen W van Zijderveld Secretaris 
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