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1. Doelstelling: De SJWN is opgericht voor het ondersteunen van de activiteiten ter bevordering van de Joodse Gemeenschap
in Nijmegen, alsmede Joodse educatieve projecten in Nederland. In een enkel geval is ondersteuning van Joods-orthodoxe
doelen mogelijk. De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

2. Bestuurssamenstelling per 31-12-2019: E.D. Santcroos, voorzitter D.K. Santcroos, penningmeester,
J. Skverer, bestuurslid

3. Bestuurssamenstelling per datum publicatie: E.D. Santcroos, voorzitter, J.A. Skverer, secretaris
D.K. Santcroos, penningmeester

4. Beloningsbeleid bestuur: De bestuursleden van de Stichting Joods Welzijn Nijmegen kunnen aanspraak maken op een
vergoeding van de werkelijk gemaakte onkosten, maar hebben daar van afgezien.

5. Privacybeleid: De Stichting Joods Welzijn Nijmegen handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er
worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het realiseren van de statutaire doelstellingen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor
individuele communicatie en niet voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

6. Beleidsplan/Situatie: De Stichting Joods Welzijn Nijmegen is een Algemeen Nut Beogende instelling. (ANBI) Giften
kunnen daarom worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De stichting heeft zich in eerste instantie beziggehouden met
het faciliteren van Jodendom voor de Nijmeegse Joodse gemeenschap, dit later uitgebreid met ondersteuning van activiteiten
in geheel Nederland. Dit houdt in het voor alle Joodse mensen in en om Nijmegen mogelijk te maken in de synagoge
gebedsdiensten bij te wonen en van de traditionele maaltijden na de diensten gebruik te maken. Tevens worden door de
stichting het houden van de traditionele feestdagen gefaciliteerd. Dit heeft zich uitgebreid door ook de kosten van een rabbijn
gedeeltelijk te subsidiëren, zodat niet alleen het Joodse leven in de synagoge gedekt wordt, maar ook Joods leven thuis kan
worden beleefd. Het is ook een streven om naast de synagogale faciliteiten leermogelijkheden te scheppen voor de Joodse
gemeenschappen in de vorm van uitgebreide Shabbat-vieringen, verspreid over 3 dagen, waarbij een rabbijnen uitgenodigd
kunnen worden lessen te geven ter ontwikkeling van het Joodse leven. Verder worden naast de lessen voor volwassenen ook
lessen (Kids Club) voor kinderen georganiseerd.

7. Werkzaamheden: De stichting stelt middelen ter beschikking, zodat door vrijwilligers inkopen gedaan kunnen worden
welke noodzakelijk zijn voor de traditionele maaltijden en Joodse feesten.
Tevens stimuleert de stichting traditioneel Joods leven thuis door het laten geven van voorlichting en begeleiding door een
rabbijn in het Joods traditionele leven in de dagelijkse praktijk.

In 2019werd wederom een seminar van meerdere dagen

georganiseerd in de vorm van een Shabbaton, waar internationaal bekende rabbijnen lessen hebben gegeven aan de Joodse
belangstellenden.
Voorbereidingen voor een te houden seminar in maart 2020 zijn in volle gang. Opmerking: Vanwege Covid-19 is het seminar
niet gehouden.

8. Fondsenwerving: De stichting vraagt aan deelnemers en belangstellenden giften en activeert particulieren om ruimhartig de
stichting van middelen te voorzien zodat het mogelijk wordt een fonds te scheppen van waaruit de subsidies vergeven
kunnen worden. Gestreefd wordt naar een eigen vermogen groot genoeg om twee jaar lang de subsidiering van de doelen
zonder inkomsten te kunnen blijven uitoefenen.

9. Vanwege de bekende Coronaproblemen in 2020 is het de SJWN en de externe accountant niet

gelukt om op tijd de definitieve jaarrekening op platform te publiceren.
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Stichting Joods Welzijn Nijmegen
het bestuur
Aviatik 25
3769 JK SOESTERBERG

Betreft: jaarrekening 2019

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Verklaring
Ontbreken van de samenstellingsverklaring
Aangezien de werkzaamheden in het kader van het samenstellen van de jaarrekening nog niet zijn afgerond,
is in deze concept-jaarrekening nog geen verklaring opgenomen. Na afronding van onze werkzaamheden zal
een samenstellingsverklaring worden afgegeven.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Groenekan, 30 september 2020
KiK accountants & belastingadviseurs

Drs. H.H.P.M.J. vsan Bourgondiën RA RB
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. werd de stichting Stichting Joods Welzijn Nijmegen per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09134450.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Joods Welzijn Nijmegen wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
het ondersteunen van de activiteiten ter bevordering van de Joodse Gemeenschap in Nijmegen, alsmede
Joodse educatieve projecten in Nederland. In een enkel geval is ondersteuning van Joods-orthodoxe doelen
mogelijk. De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- E.D. Santcroos, voorzitter
- D.K. Santcroos, penningmeester
- J. Skverer, bestuurslid

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2019
€
Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat
Algemene kosten
Beheerslasten
Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

2018
%

€

%

254.462
262.676
-8.214

100,0%
103,2%
-3,2%

203.190
97.614
105.576

100,0%
48,0%
52,0%

28.367
28.367

11,2%
11,2%

6.602
6.602

3,3%
3,3%

-36.581

-14,4%

98.974

48,7%

617
617

0,2%
0,2%

138
138

0,1%
0,1%

-35.964

-14,2%

99.112

48,8%
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vaste activa
Financiële vaste activa
Overige vorderingen

2.565

27.964
2.565

27.964

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

1.400

1.400
1.400

1.400

Liquide middelen

213.016

215.449

Totaal activazijde

216.981

244.813
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal

31 december 2019
€
€

208.033

31 december 2018
€
€

243.997
208.033

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

8.948

243.997

816
8.948

816

216.981

244.813
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2.2 Staat van baten en lasten over 2019
2019

2018

€

€

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

42.052
212.410
254.462

1.961
201.229
203.190

Kosten seminar
Verstrekte giften
Activiteitenlasten

105.750
156.926
262.676

10.027
87.587
97.614

Bruto exploitatieresultaat

-8.214

105.576

Algemene kosten
Beheerslasten

28.367
28.367

6.602
6.602

Exploitatieresultaat

-36.581

98.974

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

617
617
-35.964

138
138
99.112

Resultaat

-35.964

99.112

-35.964
-35.964

99.112
99.112

Bestemming resultaat:
Stichtingskapitaal
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Joods Welzijn Nijmegen, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:
- het ondersteunen van de activiteiten ter bevordering van de Joodse Gemeenschap in Nijmegen, alsmede
Joodse educatieve projecten in Nederland. In een enkel geval is ondersteuning van Joods-orthodoxe doelen
mogelijk.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Joods Welzijn Nijmegen, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 09134450.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Financiële vaste activa
Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio,
wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel
van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van
de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in
mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de
stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Activiteitslasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebben de renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige vorderingen
Lening u/g R.R. vd Meer
Lening u/g Stichting Lemen
Lening u/g Stichting Haisa

900
1.665
2.565

27.064
900
27.964

27.667
-27.064
603
-603
-

27.500
-436
27.064
27.064

Lening u/g Stichting Lemen
Stand per 1 januari
Aflossingen
Stand per 31 december

900
900

4.500
-3.600
900

Lening u/g Stichting Haisa
Stand per 1 januari
Opgenomen
Stand per 31 december

1.665
1.665

-

1.400

1.400

27.357
185.429
230
213.016

17.804
197.415
230
215.449

Lening u/g R.R. vd Meer
Stand per 1 januari
Alfossingen
Rente
Stand per 31 december

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overlopende activa
Rekening-courant Stichting Mikva

Liquide middelen
Rekening courant bank
Deposito rekening
Kas
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

243.997
-35.964
208.033

144.885
99.112
243.997

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten
Vooruitontvangen seminar 2020

1.150
7.798
8.948

816
816

- 11 -

Stichting Joods Welzijn Nijmegen

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Donaties Seminar
Donaties Talmor

2019

2018

€

€

41.196
856
42.052

1.961
1.961

Giften en baten uit fondsenwerving
Donaties

212.410

201.229

Inkoopwaarde geleverde producten
Kosten Seminar

105.750

10.027

67.400
25.000
64.526
156.926

69.337
18.250
87.587

23.081
3.252
832
485
193
161
363
28.367

553
496
-37
958
4.000
632
6.602

603
14
617

138
138

Verstrekte giften
Donatie NIG Nijmegen
Stichting Jeshive Amsterdam
Donaties diverse instellingen

Algemene kosten
Advieskosten
Reis- en verblijfskosten
Drukwerk kantoor
Zakelijke verzekeringen
Bankkosten
Beheersvergoedingen
Administratiekosten
Juridische kosten
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente lening
Rentebate deposito
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