
ANBI- gegevens 
 
Naam van de instelling  
Stichting Monument voor de Joodse Kinderen  
 
Oprichtingsdatum 
20 oktober 2016 
 
Fiscaal nummer (RSIN)  
856836825  
 
Contactgegevens  
Stichting Monument voor de Joodse Kinderen 
t.a.v. mw. J.H.C. Hilhorst, secretaris  
Van Beeverlaan 6/A,  
1251 ES Laren N-H  
 
Doelstelling  
Artikel 2 van de statuten luidt:  
 
 1. De stichting heeft ten doel: het oprichten van een monument ter nagedachtenis 
aan de Joodse kinderen en hun begeleiders die in de Tweede Wereldoorlog in de 
Berg-Stichting in Laren (Noord-Holland) verbleven en door de Nazi-terreur de oorlog 
niet hebben overleefd.  
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:  
a. de benodigde financiële middelen te verwerven;  
b. de benodigde medewerking van gemeente en omwonenden te verkrijgen;  
c. de kunstenaar te selecteren en opdracht te geven tot uitvoering; 
d. onderzoek te laten doen naar de kinderen van de Berg-Stichting en dat onderzoek 
te publiceren;  
e. activiteiten te organiseren rondom de onthulling van het monument.  
Voorts stelt de stichting zich ten doel al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  
De stichting beoogt niet het maken van winst.  

Bestuursamenstelling, namen bestuurders  
Dhr. T.A.B. Smit, voorzitter (met ingang van 19 oktober 2018) 
Mevr. J.H.C. Hilhorst, secretaris 
Dhr. A.W.A. Joosen, penningmeester 

 

Beloningsbeleid  

Stichting Monument voor de Joodse Kinderen is een 

vrijwilligersorganisatie. Allen die zich ten behoeve van Stichting Monument 

voor de Joodse Kinderen inzetten, verrichten hun werkzaamheden om niet. 

Dat geldt ook voor de leden van het bestuur. Zij ontvangen conform artikel 

4 lid 8 van de Statuten geen beloning.  

 

 



Jaarrekening Stichting Monument voor de Joodse Kinderen 

BALANS 
per 31 
december 2018 

 
2016/17 

  

2018 
 

2016/17 

Activa 
    

Passiva 
   Voorraad 

boeken p.m. 
 

    501 
 

Eigen vermogen          0 
 

        0 

     

Reservering 
toekomstige 

   

Bank 37295 
 

38854 
 

herdenkingen 
en onvoorzien  37295 

 
38855 

     
Crediteuren          0 

 
    500 

         

 
37295 

 
39355 

  
37295 

 
39355 

 

Toelichting bij Balans 

De voorraad boeken is geheel afgeschreven omdat de boeken kosteloos 

ter beschikking zullen worden gesteld aan de Scholengemeenschap Laar 

en Berg als lesmateriaal en voor de schoolbibliotheek. 

 

STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN 

     Baten 2018 2017 
 

 Lasten 2018 2017 

Inkomsten 14 124.991 
 

Monument en boeken 0 86.137 

    
Herdenking, website  

  

    
en overige kosten 1.573 

 

    
Bestuurskosten 0 0 

    

Negatief resp. positief 
saldo -1.559 38.854 

 
14 124.991 

  
14 124.991 

 

Vastgesteld d.d.  
6 juni 2019 

   

w.g. T.A.B.Smit, 
voorzitter 

  

        

     

w.g. J.H.C.Hilhorst, 
secretaris 

  

        

     

w.g. A.W.A. Joosen, 
penningmeester 

  


