
ANBI 

 

Stichting Monument voor de Joodse Kinderen is door de belastingdienst aangemerkt als een 

algemeen nut beogende instelling, afgekort ANBI. 

 

Naam van de instelling 

Stichting Monument voor de Joodse Kinderen 

 

ANBI fiscaal nummer 856836825  

 

Contactgegevens 

Stichting Monument voor de Joodse Kinderen 

t.a.v. mw. Ineke Hilhorst, secretaris 

Van Beeverlaan 6a 

1251 ES Laren N-H  

tel. 06 511 64 687 

E-mail: info@monumentbergstichting.nl  

 

DOEL  

Artikel 2.  

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. _________________________________ 

 

Bestuurssamenstelling, namen bestuurders 

Het bestuur bestond in 2020 uit drie leden. 

Hun namen en functies luiden: Timo Smit - voorzitter; Ineke Hilhorst secretaris; Jos Joosen, 

penningmeester. 

 

Beloningsbeleid 

De Stichting Monument voor de Joodse Kinderen is een ideële organisatie. De leden ven het bestuur 

zijn vrijwilligers en ontvangen conform artikel 4 lid 8 van de Statuten geen beloning.  

 

De Stichting mag als ANBI fiscaal aftrekbare giften, lijfrente, schenkingen en legaten ontvangen. Uw 

gift kunt u overmaken op IBAN: NL 03 RABO 0313 6920 84 t.n.v.  Stichting Monument voor de Joodse 

Kinderen Laren 

 

Zie voor uitgebreide gegevens in verband met de ANBI – registratie het Beleidsplan en de 

Jaarverslagen. 

 

 

 


