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Jaarverslag NIOD Fonds 2019
Het jaar 2019 stond in het teken van de vormgeving van het Fonds nieuwe stijl en het
afbouwen van de Stichting Vrienden van het NIOD. Deze stappen vloeiden voort uit
besluiten, genomen in 2017, toen de net daarvoor aangetreden directie had ontdekt dat de
Stichting Vrienden een slapend bestaan leidde en bovendien vooral gunstig uitpakte voor de
uitgever die (een slinkend aantal) vrienden/donateurs ieder jaar van boeken voorzag.
De vormgeving van het nieuwe Fonds bestond uit een aantal onderdelen:
1. Voorbereiding statutenwijziging “Vrienden van het NIOD”.
De voorbereidingen bestonden uit gesprekken met de KNAW, over de voor- en nadelen
van diverse juridische constructies en de stappen die nodig zouden zijn voor de
verwerving van de ANBI-status. Vanuit de KNAW werd de statutenwijziging inhoudelijk
en juridisch ondersteund.
2. Voorbereidingen voor een ordentelijke overdracht financiën.
Begin 2019 heeft toenmalig secretaris-penningmeester P. van Wijk de administratie en
financiën van de Stichting Vrienden op orde gebracht.
3. Samenstellen van een nieuw bestuur.
Reeds in februari 2019 werden medewerkers en andere nauw bij het NIOD betrokkenen
gevraagd mee te denken over een bestuur, dat tevens zou kunnen fungeren als een
maatschappelijke raad van advies: 7 tot 9 mensen, met diverse achtergronden, maar wel
met een zekere naam en faam, en bij voorkeur aantoonbare affiniteit met ons
werkterrein. Ten aanzien van de beoogde diversiteit zou gestreefd worden naar spreiding
in culturele, sociale en politieke achtergrond, gender en leeftijd, met bijzondere aandacht
ook voor de relaties tussen maatschappelijke groepen en de thema’s waar het NIOD zich
mee bezig houdt. Ook het vermogen/bereidheid een ambassadeursrol te vervullen, of
advies te geven voor fondsenwerving zou bij de samenstelling een rol moeten spelen.
Deze voorbereidingen mondden uit in een wijziging van de statuten op 19 augustus 2019 en
een eerste bestuursvergadering op 27 januari 2020.
In het najaar van 2019 is er een brief uitgegaan naar de donateurs van de Stichting
Vrienden, waarin de omzetting naar het Fonds werd bekend gemaakt, en waarin de
donateurs nog eenmaal in de gelegenheid werden gesteld een boek te bestellen bij een
donatie: De Jodenvervolging in Foto’s van Erik Somers en René Kok, of Op eigen gezag van
Hinke Piersma. Deze brief leidde tot enige tientallen bestellingen en giften. In 2019 kwam
ook een bijzondere gift binnen van Fox Sports. Na een incident in de uitzending van ‘De
Eretribune’ werd Marco van Basten een week geschorst. Fox Sports heeft zijn gage voor die
week geschonken aan het NIOD, ter bevordering van het bewustzijn en kennis over de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dit bedrag is gestort in het NIOD Fonds en zal
ten goede komen aan jonge onderzoekers.
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A. Balans
31‐12‐2019

31‐12‐2018

0

0

Liquide Middelen

34.399

23.971

Totale activa

34.399

23.971

34.399

23.971

Activa
Vorderingen

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

0

0

34.399

23.971
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B. Staat van Baten en Lasten

Realisatie

realisatie
2019

2018

Baten

10.681

2.286

Totaal baten

10.681

2.286

Materiele lasten

253

919

Totale Lasten

253

919

10.428

1.367

10.428

1.367

Baten

Lasten

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt als volgt verdeeld:
mutatie algemene reserve
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C. Toelichting op de Balans
31‐12‐2019

31‐12‐2018

Voorraad
Debiteuren

0
0

0
0

Totaal vorderingen

0

0

ING Zakelijke Rekening
ING Zakelijke Spaarrekening

10.399
24.000

1.971
22.000

Totaal liquide middelen

34.399

23.971

34.399
34.399

23.971
23.971

23.971
10.428
0
34.399

22.604
1.367
0
23.971

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen
Algemene Reserve
Totaal eigen vermogen
Algemene reserve
Saldo 1 januari
Mutatieresultaat
Bestemmingsreserve
Saldo 31 december

Kortlopende schulden
Crediteuren

0

0

Totaal kortlopende schulden

0

0
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D. Toelichting op de staat van baten en lasten
Waarderingsgrondslagen voor de staat van baten en lasten:
Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn, voor zover niet anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen
baten en lasten opgenomen

Baten

Realisatie

Realisatie
2019

2018

Donaties
Rente Spaarrekening
Donatie Stg. L. de Jong

10.675
6
0

1.401
18
867

Totaal Baten

10.681

2.286

Kosten ING Betalingsverkeer
Aanschaf Boeken voor donateurs

147
106

128
791

Totaal Materiele Lasten

253

919

10.428

1.367

Materiele Lasten

Exploitatieresultaat
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