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1.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a.
het verwerven, beheren, restaureren en in stand houden van de
Joodse begraafplaats en bijbehorende opstallen gelegen aan de
Kwakkenbergweg nummer 1 en Postweg 62 te Nijmegen;
b.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn;
waarbij de stichting zich zal houden aan de regels van de Joodse traditie,
en waarbij de stichting het alleenrecht voor gebruik van de begraafplaats
verleent aan het kerkgenootschap de Nederlands-Israëlitische gemeente
te Nijmegen.

2.

Beleidsplan:
Situatie:
De begraafplaats heeft in zijn geheel het predicaat Rijksmonument, dus
gebouwen, ommuring, graven en een deel van de beplanting
(Cohenhaag). De hoofdtaak van het bestuur is na de restauratie het in
stand houden van het monument. Met andere woorden het beheer in zijn
totaliteit.
Werkzaamheden:
De stichting heeft van 2008 t/m 2014 de opstallen, graven en tuin
volledig gerestaureerd.
In 2013 werd afgezien van de nieuwbouw achter de aula.
Dezelfde ruimte werd toegewezen om een Mikva voor te bereiden. Het
fundament werd in 2013 gerealiseerd.
Het woonhuis werd in 2014 verhuurd. De huurster zal zich actief
inzetten voor het onderhoud van tuin en graven, voor zover zij dat kan.
In 2014 is er, dank zij huurster, een vrijwilligersteam gevormd voor het
tuin en grafonderhoud. Op deze wijze zijn de kosten relatief laag.
In 2017 werd de fundering van het mikva uitgegraven.
Fondsenwerving:
Na het succesvol werven van fondsen voor de restauratie wordt vanaf
2015 de aandacht gericht op kleine fondsen werving voor het dagelijks
onderhoud alsmede voor het in 2019 op te stellen 6 jaren
onderhoudsplan van de gebouwen.
Fondsbeheer:
Na de restauratie dient er een fonds in leven geroepen te worden van
circa € 100.000 maximaal om na de totale realisatie van het plan het
totale monument te kunnen onderhouden van de baten van dat fonds.
Dit fonds zou notarieel gevestigd moeten worden zodat niemand in de
toekomst het voortbestaan van het monument in gevaar kan brengen. Het
fonds zou ondergebracht moeten worden in een beleggingsportefeuille
met een zeer defensief karakter.
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Fondsbesteding:
Het aan te leggen beleggingsfonds zal een groeipotentieel mogen hebben
tot maximaal € 100.000 waarbij het indexcijfer van het CBS, alle
huishoudens basis 2010, gehanteerd zou kunnen worden om de
maximale groei te bepalen. Naast een kleine jaarlijkse groei dient het
fonds de noodzakelijke onkosten m.b.t. de instandhouding van het
monument uit te betalen, maar zodanig dat het slechts één maal in de
tien jaar een vermogensvermindering van 20% van de totaal waarde mag
ondergaan. Daarbij moet worden aangetekend dat de gelden van de
vermindering alleen besteed mogen worden aan zogenaamd “groot
onderhoud”.
3.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur dient uit minimaal 5, maximaal 7 leden te bestaan, waarvan
4 leden lid van de NIG Nijmegen dienen te zijn.
Voorzitter
:
E.D. Santcroos
Secr./Penningmeester :
Vacant
Lid
:
M.M. Levine

3.

Beloningsbeleid:
Het bestuur wordt niet beloond voor haar werk. Het bestuur bestaat uit
vrijwilligers.
De boekhouding wordt uitbesteed.

4.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Naast datgene wat hierboven beschreven is over het dagelijks
onderhoud, hetgeen een voortdurend proces is, heeft de beheerder zich
o.a. bezig gehouden met de voorbereiding van een monument op het
verzamelgraf van de joden van Afferden en Druten, dat zich op de
begraafplaats bevindt. In 2016/17 werd hiervoor een raam van de
Drutense synagoge, die afgebroken is, ter beschikking gesteld. Het basis
element van het monument ligt ter plaatse.
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5.

financiële verantwoording:
verkorte balans
Debetzijde:
Vaste Activa:
Opstallen
Inboedel
Restauratie Opstallen
Investering zonnepanelen
Financiële Activa:
Rabo en kas
Spaarrekening
Overige tegoeden
Balanstotaal
Creditzijde:
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Grafvoorzieningen
Transitorische posten
Negatief 2017
Balanstotaal

6.

€
€
€
€

1,00
1.039,60
15.478,71
3.952,83

€
€
€
€

392,12
44.820,02
3.143,10
68.827,38

€
€
€
€
€
€ -/€

- 5.603,62
29.850,00
52.302,43
3.000,00
254,32
10.975,75
68.827,38

Beperkte toelichting:
Debetzijde:
Restauratie opstallen is het bedrag van de tot eind 2013 gemaakte kosten
minus het bedrag van ontvangen subsidies.
De begroting voor de restauratie was circa € 750.000,00.
Over de restauratiewaarde werd in 2017 voor 2% afgeschreven.
Creditzijde:
Voorzieningen betreft een onderhoudsfonds voor de graven.
Langlopende schulden in de vorm van hypotheken € 52.302,43
Het restant zijn lopende rekeningen , kleine uitstaande posten.
Het verlies wordt veroorzaakt door de afschrijvingen en de
aflossingen/rentebetalingen op de lopende financieringen.

7.

Baten en Lasten 2017
Baten
Donaties
Opbrengst gebouw
Rente
Totaal

Lasten

Gebouw monument

€
€
€

6.580
8.588
97

€

15.265

Inclusief afschrijvingen,
en energie
€
Algemene kosten
€
Begraafplaats
€
Bank/rente
€
Totaal
€
8.

Begroting 2018
Lasten

Baten
`

9.

19.283
1.750
3.069
2.138
26.240

Gebouw monument
Inclusief afschrijvingen,
en energie
€
Overigen
€
Donaties

€

Te kort
€
In 2018 wordt de hypotheekrente herzien.
Indien mogelijk zal er afgelost worden.

20.000
5.000
6.000
19.000

Internetadres van de ANBI:
www.joodsebegraafplaats-nijmegen.nl
E-mail: info@joodsebegraafplaats-nijmegen.nl
Publicatie i.v.m. ANBI: www.joods-welzijn.nl

