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1.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel de verwerving in eigendom en het behoud van de
synagoge aan de Nonnenstraat te Nijmegen als cultuurhistorisch monument, de
werving van fondsen daarvoor, en de exploitatie en ter beschikkingstelling van
de synagoge ten behoeve van de Joodse eredienst of voor andere doeleinden
van de Joodse gemeenschap.

2.

Beleidsplan:
Situatie:
De synagoge – het gebedshuis, de aanpalende Joodse school en de
(gedeeltelijke) ommuring - is een Rijksmonument.
Het bestuur draagt zorg voor het beheer en de instandhouding van het
monument.
Werkzaamheden:
Na een grootschalige renovatie, mede mogelijk gemaakt door
overheidssubsidies werd in 2000 de synagoge, na een onderbreking van ruim
85 jaar, weer ingewijd als gebedshuis.
In de jaren daarna werden er diverse onderhoudsprogramma’s onder diverse
subsidieregelingen via onder meer het rijk en de stichting Maror uitgevoerd.
Vanaf 2013 wordt conform de normen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed een zesjarig onderhoudsplan uitgevoerd met subsidie.
Mogelijk verstrekt ook de stichting Maror nog subsidie.
Fondsenwerving:
De stichting tracht subsidies te verkrijgen van overheden en overige betrokken
organisaties, teneinde het onderhoud en instandhouding van het gebouw te
bekostigen.
Met onder meer de inkomsten uit rondleidingen in de synagoge wordt klein
onderhoud gefinancierd.
Fondsbeheer:
Naast de inkomsten uit subsidies worden donaties geworven teneinde het
nodige onderhoudsprogramma te kunnen dekken.
De doelstelling van het bestuur van de stichting is om uiteindelijk een fonds te
creëren, van waaruit de komende jaren het gehele onderhoud en de
instandhouding kan worden bekostigd.

3.

4.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:

E.D. Santcroos
P.M. Wilmink (sinds 14-02-2019 in functie)
D.K. Santcroos

Beloningsbeleid:
Het bestuur wordt niet beloond voor haar werk.
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5.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2018:
•
•
•

6.

Beheer en plegen van onderhoud synagoge ca.
Verzorgen van (betaalde) rondleidingen in synagoge.
Openstelling synagoge tijdens Monumentendag 2018.
Financiële verantwoording 2018:
ACTIVA
Vaste activa:
Opstallen
Inboedel

€
€

130.583
2.179

Liquide middelen
Overige

€
€

55.258
2.720

Tottaal activazijde

€

190.740

Eigen vermogen
Overige reserves
Overige voorzieningen
Langlopende Schulden
Kortlopende schulden

€
€
€
€

- 41.888
21.191
208.000
3.437

Totaal passivazijde:

€

190.740

Vlottende activa:

PASSIVA

7.

Beperkte toelichting:
De vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of
vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de fiscale geaccepteerde regels omtrent
afschrijvingen.
Langlopende schuld ad. € 208.000 betreft lening gemeente Nijmegen, waarbij
is overeengekomen dat tot april 2021 geen aflossing behoeft plaats te vinden en
er geen rente in rekening gebracht wordt. Als voorwaarde geldt daarvoor, dat
de stichting zorg draagt voor het onderhoud en de instandhouding van de
synagoge.
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8.

Baten en Lasten 2018
Baten
Lasten

9.

9.390

Afschrijving gebouw en inventaris
Huisvestingskosten
Kantoorkosten

€
€
€
€

18.926
4.157
282
23.365

Overige kosten

€

177

Resultaat

€

-14.152

€
€
€

8.000
9.000
17.000

Afschrijving gebouw en inventaris
Huisvestings- en kantoorkosten
Onvoorzien

€
€
€

20.000
6.000
3.000

Te kort

€

11.000

Begroting 2019
Baten
Donaties en rondleidingen
Opbrengst gebouw incl. subsidies
Totaal
Lasten

10.

€
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