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Inleiding. 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Etty Hillesum centrum.  

2020 had het jaar moeten worden van 75 jaar bevrijding, dat vele groepen en activiteiten met zich 

meebracht. Maar voor iedereen heeft dit jaar in het teken gestaan van de corona pandemie. Ook het 

EHC is daardoor geruime tijd gesloten geweest voor alle activiteiten en heeft daarmee fors minder 

bezoekers gehad en ook minder inkomsten gegenereerd. De cijfers hierover staan in het financiele 

verslag en de begeleidende brief.  

De stille tijd hebben we echter goed benut. Tijdens de lockdown is de nieuwe tentoonstelling en de 

aanpassingen aan de zaal afgerond. Voor de vernieuwing wacht nu alleen nog de hal om opgeknapt 

te gaan worden. We hopen in 2021 het 25 jarig bestaan van het EHC ook fysiek te kunnen gaan 

vieren.  

 

Gerja Meima 

Directeur EHC 
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Raad van Toezicht 2020  

De RvT is in 2020 vijf keer bijeengeweest. Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig 

voortgangsoverleg gehad (ongeveer 2x per maand) met de directeur/bestuurder. Nick Schoemaker 

heeft te kennen gegeven dat door zijn nieuwe werkzaamheden de afstand Amsterdam Deventer toch 

te groot is, waardoor hij zich eind 2020 heeft teruggetrokken uit de RvT. Hij zal als extern adviseur 

betrokken blijven bij het EHC. Er wordt nu een profiel opgesteld voor een nieuw lid. Waarbij we 

blijven streven naar een diverse samenstelling.  

De raad van toezicht dankt de medewerkers, directie/kernteam, en de vele vrijwilligers voor hun 

betrokkenheid en inzet. Daarnaast willen wij onze sponsoren, donateurs, fondsen en de gemeente 

Deventer bedanken voor hun vertrouwen en ondersteuning. 

Tseard Ettema (voorzitter) 
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Organisatie en medewerkers 

Het EHC blijft  voor vrijwilligers die een zinvolle bijdrage willen leveren aan beter samen leven een 

fijne plek. Dat blijven we merken door de gemotiveerde vrijwilligers die al zo lang betrokken zijn 

maar ook door de inspirerende vrijwilligers die zich aanmelden.  

Hoewel het aantal vrijwilligers wel iets omhoog kan mogen we niet klagen. Er zijn  in 2020 4 

vrijwilligers weggegaan ( 2 zijn overleden , 1 is met zwangerschapsverlof en 1 gestopt)  en er zijn  4 

vrijwilligers bijgekomen.   

Vanaf augustus 2020 is Malika Elmouridi de opvolgster van Guliz Tomruk als coördinator van het 

MDD. Met Malika is er veel ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie binnengekomen.  

De directeur is eind 2019 overspannen geraakt en heeft een groot deel van 2020 50% gewerkt. Een 

deel van de taken is opgevangen door de RvT en door andere vrijwilligers. Dat door Corona veel 

activiteiten gecanceld zijn is in dit geval een voordeel geweest. De directeur/coördinator heeft een 

aanstelling van 20 uur in de week. In deze tijd moet het centrum draaiende  gehouden worden en 

nieuwe activiteiten ontplooid.  

Vrijwilligers vervullen de vele taken voor een groot deel zelfstandig en dat is fijn maar maakt de 

organisatie wel kwetsbaar. Ook veel inhoudelijke kennis berust bij vrijwilligers die al langdurig 

verbonden zijn aan het centrum en op leeftijd beginnen te raken. Gelukkig zijn er ook enkele jongere 

mensen vrijwilliger. Er is een ‘harde kern’ van ca. 30 mensen en daar omheen nog een groep van ca. 

30 personen die geregeld actief zijn voor het EHC. Begin 2021 is een zoommeeting gehouden met 

een deel van de vrijwilligers.  

 

De vrijwilligers behoren allemaal bij 1 of meerdere werkgroepjes. Deze houden hun eigen 

overleggen. De werkgroepen zijn: - 

 Meldpunt discriminatie (5)  
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 Educatie (8)  

 struikelstenen, “het boek” joodse ondernemers (3)  

 herdenken (3)  

 Etty leeskring , leerhuis (2)   

 Gastheer/vrouw tijdens openingsuren en activiteiten (10) 

 communicatie en PR , Webmaster, ontwerpen (2) 

 Verzorgen cursussen en lezingen in- en extern (3) 

 Joodse wandelingen (5)  

 ICT beheerder en ondersteuning ICT (2) 

 Beheer gebouw en schoonmaak (1)  

 Administratie en financiële administratie (1) 

Voor het onderling contact werden in 2020 maar 2  vrijwilligersavonden georganiseerd. Hierbij wordt 

samen gegeten en de actuele gang van zaken in het centrum doorgenomen. Ook in 2020 is er geen 

vrijwilligersuitje georganiseerd. Met kerst heeft het kernteam een kerstster en een kaart bezorgd bij 

(bijna) alle vrijwilligers thuis.  

 

 

Het kernteam is de spil van de organisatie. Het kernteam bepaalt het programma en de uitvoering 

van de activiteiten. De kernteamleden zijn:  

 Gerja Meima -directeur en voorzitter 

 Johan van Zeijl - Beheer  

 Malika Elmouridi- Meldpunt Discriminatie  

 Jeanine Rottier - Educatie  

 Lex Rutgers - Herdenken , joodse geschiedenis  

 Tineke Hoogenkamp – mensenrechten, vredesweek en notulist.  
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Meldpunt discriminatie Deventer  

Sinds 2010 is het Etty Hillesum Centrum (EHC) in Deventer het eerste aanspreekpunt voor inwoners 

van de gemeente Deventer voor meldingen en informatie over discriminatie. Met ingang van 2014 is 

deze opdracht uitgebreid en geeft het EHC door middel van het Meldpunt Discriminatie Deventer 

(MDD) volledig invulling aan de Antidiscriminatie Voorziening. Werving en scholing vrijwilligers Het 

team bestaat op dit moment uit 5 vrijwilligers die deeltaken verrichten. Een aantal van hen draagt 

zelfstandig zorg voor de behandeling van meldingen en klachten. Anderen houden zich bezig met PR 

(Facebook en de nieuwe website), ondersteunen bij presentaties of fungeren als denktank. Sinds 

2020 is het meldpunt volwaardig lid van de Landelijke vereniging tegen discriminatie. 

Per 1 augustus 2020 heeft Guliz Tomruk het MDD als coördinator verlaten. Malika El Mouridi heeft 

haar opgevolgd.  

Cijfers van 2020:  

Het meldpunt heeft vorig jaar 40 meldingen ontvangen. Op het gebied van discriminatiegrond was 
Ras/Afkomst het meest voorkomende onderwerp. Dit mede door de vele meldingen i.v.m. het 
coronalied. Ook waren er afgelopen jaar een aantal niet wettelijk gedefinieerde onderwerpen waar 
melding over is gemaakt. Bijvoorbeeld het niet toelaten van een partner in behandelkamer 
ziekenhuis. 

Zichtbaarheid Meldpunt  

Met de toezegging van een extra bijdrage vanuit de gemeente om het MDD onder de aandacht te 
brengen is in 2019 gestart. Door het vertrek van Guliz is dit nog niet afgerond. De nieuwe coördinator 
is bezig om aantrekkelijke kaarten te maken die en met het vormgeven van een nieuwe website.  Het 
gaat hierbij om voorlichting over wat het meldpunt doet en waarom melden zin heeft.  

Daarnaast heeft het  MDD ook op het sociale media, met name Inde Buurt Deventer, verschillende 
artikelen gestaan.  

Vanuit het Vlier zijn leerlingen bezig om voor hun profielwerkstuk winnaars van het verschil te 
interviewen. Deze filmpjes worden op de website geplaatst.    

In Augustus 2020 is gestart met een samenwerkingsproject van Aventus en het MDD. Een groep van 
12 leerlingen bezoekt elke woensdagmiddag het EHC (of spreekt elkaar online) Wij zijn ons ervan  
bewust dat juist het onderwijs de plek is waar het verschil kan worden gemaakt, waar impact kan 
worden gemaakt waar het gaat om bewustwording, kennis kan worden overgedragen en ervaringen 
kunnen worden uitgewisseld. De basis die daar wordt gelegd is vaak allesbepalend voor de beelden 
waarmee jonge mensen de samenleving ingaan. Vandaar dat het Meldpunt enorm gemotiveerd is 
om onze kennis en ervaring ook in en ten behoeve van het onderwijs in te zetten. 

Zie    https://indebuurt.nl/deventer/doen/deventer-jongeren-maken-zich-sterk-tegen-discriminatie-
we-willen-de-wereld-een-stukje-beter-maken~120202/ 

  

https://indebuurt.nl/deventer/doen/deventer-jongeren-maken-zich-sterk-tegen-discriminatie-we-willen-de-wereld-een-stukje-beter-maken~120202/
https://indebuurt.nl/deventer/doen/deventer-jongeren-maken-zich-sterk-tegen-discriminatie-we-willen-de-wereld-een-stukje-beter-maken~120202/
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Actief binnen de driehoek ADV -OM – en Politie  

Binnen het meldpunt is de relatie verstevigd met het OM en de politie. Samen werken en samen 
optreden is het uitgangspunt en deze trend hebben we in 2020 voortgezet. Bij de Landelijke 
vereniging tegen Discriminatie is het Meldpunt sterk aanwezig en zorgt voor inhoudelijke bijdrages 
aan het landelijke netwerk.  

Werkwijze MDD  

Onze werkwijze en lidmaatschap voor de landelijke vereniging heeft uiteindelijk vruchten 
opgeleverd. Per 1 januari 2020 zijn we volwaardig lid ipv toehoorder.   

Cijfers  

Tabellen ten behoeve van het landelijk rapport 
Discriminatiecijfers 

   

Naam ADV('s): 
Meldpunt Discriminatie 
Deventer  

Politie-eenheid: Ijsseland  

   

Tabel 1 Aantal klachten en meldingen totaal  
  2020 

 
Totaal klachten/meldingen 40 

   

 

Tabel 2 Aantal klachten/meldingen naar discriminatiegrond  
  2020 

 
Antisemitisme  0  
Arbeidscontract  4  
Arbeidsduur    
Burgerlijke staat    
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Geslacht (waarvan 
transgender) 

 

 
Godsdienst (waarvan islam)    
Handicap/chronische ziekte 2  
Leeftijd 1  
Levensovertuiging 1  
Nationaliteit 11  
Politieke gezindheid    
Ras 10  
Seksuele gerichtheid 2  
Overig, niet-wettelijk 4  
Onbekend 5    

 

Tabel 3 Aantal klachten/meldingen naar wijze van discriminatie 

  2020 
 

Bedreiging  1  
Geweld 

 

 
Omstreden behandeling 15  
Vijandige bejegening 18  
Overig 3  
Onbekend/n.v.t. 3     

Tabel 4 Aantal klachten/meldingen naar terrein   
  2020 

 
Arbeidsmarkt 6  
Buurt/wijk 3  
Collectieve voorzieningen  5  
Commerciële 
dienstverlening 

3 

 
Horeca/amusement 2   
Huisvesting 

 

 
Media en reclame 10  
Onderwijs    
Openbare ruimte/publiek 
domein 

5  

 
Publieke/politieke opinie  2  
Overig 4  

 

 

Malika el Mouridi 

Coördinator Meldpunt Discriminatie Deventer 

  

file:///C:/Users/Coordinator/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1b6c/AC/Temp/AAC4E991.xlsx%23RANGE!_ftn5
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Educatie  

Helaas hebben in 2020 weinig klassen het EHC kunnen bezoeken. Beide projectweken van het 
Stormink zijn uitgevallen. 438 leerlingen hebben het EHC bezocht in 2020.  

ma 24-02  Boerhaave  beter samen leven  24 

woe 26 febr  zoektocht  boerhaave  24 

ma 2-03 les Beter samen leven 32 

  les Beter samen leven 30 

di 3-03 les een foto  28 

wo 04-03 2x les beter samen leven 29 

di 10 mrt  zoektocht 26 

wo 11 mrt  zoektocht 24 

wo 11 mrt  saxion studenten  12 

vrij 13 mrt zoektocht boerhaave  26 

Ma 06-04 Minor Saxion 38 

woe 30-09 boerhaave  28 

ma 5 okt  Boerhaave  16 

7-okt Boerhaave Beter samen leven  29 

7-okt Boerhaave zoektocht  32 

ma 26 okt  saxion minor  40 

   

   

 totaal aantal leerlingen educatie  438 

 

Vanaf maart heeft het educatieteam  lessen aangepast zodat er halve klassen konden komen of de 
klassen gesplitst les konden krijgen. 

Dit heeft ook interessante nieuwe lesonderdelen opgeleverd. De zoektocht naar Etty is uitgebreid 
met een kleine wandeling in de nabijheid van het EHC waarbij o.a. het huis van de ouders van Etty 
bezocht is.  

Voor het basisonderwijs zijn de lesprogramma’s: 

 Anders is heel gewoon, over diversiteit en gelijke behandeling  

 Een foto uit 1942 over de Jodenvervolging tijdens de tweede wereldoorlog. Het materiaal 

voor de les is aangepast aan de nieuwe tentoonstelling. 

 Wie ben ik, wie ben jij? Over identiteit.  

Voor het voortgezet onderwijs zijn er de lessen :  

 De Zoektocht naar Etty Hillesum  

 Beter samenleven over discriminatie en wat je daar zelf tegen kunt doen. ,  

 Brieven project Joodse ouderen. 

 

Bijzonderheden:  
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Begin september heeft een gymnasium klas van de Boerhaave een project gedaan rond 

bronnenonderzoek. De leerlingen kozen voor de tweede werldoorjog. Het EHC heeft daarvoor een 

les op school gegeven, de leerlingen hebben het EHC bezocht  voor een les rond de Foto en een  

wandeling gedaan.   

Twee educatiemedewerkers hebben in november een gastles gegeven (met het programma Beter 

Samen leven, hoe doen we dat) aan de Aventus klas, (zoe ook MDD)   

Het project Deventer in Perspectief is in oktober van start gegaan met een workshop Design 

Thinking. Dit is een samenwerking met kunstcircuit en  de St.Nicolaasschool Schalkhaar 

Saxion heeft twee keer per jaar een Joodse wandeling voor studenten die de minor intercultureel 
werken volgen.  

Eind 2019 is contact gelegd met Saxion Hogescholen met de vraag hoe het EHC een rol kan spelen in 
de inburgeringslessen, bij het onderdeel oriëntatie op de samenleving. De gesprekken zijn in 2020 
voortgezet en in april 2020 is de eerste proefles geweest. De deelnemers waren enthousiast. De 
gemeente is nu eerst aan zet met de aanbesteding van de inburgering. Het EHC zal daar als mogelijke 
partner voor een aanbieder een plek in vinden.  

 

Profielwerkstukken: Ook in 2020 zijn we gestart met profielwerkstukken die in febr 2021 online 

gepresenteerd zullen worden. Vijf kleine groepjes  zijn aan de slag met de volgende opdrachten:   

1. Bedenk een manier om Etty in Deventer meer smoel te geven? Begeleiding Lex.  
2. Maak filmpjes voor op de website MDD over de winnaars van het Verschil. 

Begeleiding Emil.  
3. Maak een les voor de introductie van nieuwe leerlingen op het Vlier over Etty. 

Begeleiding Dick  
4. Bedenk een product dat leerlingen na hun eindexamen krijgen waarin teksten van 

Etty verwerkt zijn. Begeleiding Jeanine.  
5. Maak een spel waarin de teksten van Etty een rol spelen. Begeleiding Rita 
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Activiteiten EHC 

Tentoonstellingen  

Art stations of the cross 

Februari- april 2020 heeft het EHC meegedaan aan  Art stations of the cross. Daarvoor zijn 3 grote 

werken van Amos van Gelder tentoongesteld. De werken zijn gemaakt aan de hand van overgebleven 

familieportretten van voor de tweede wereldoorlog.   

Alsof het nooit gebeurd was… 

Het EHC heeft met geld van 75 jaar vrijheid een tentoonstelling gemaakt over 5 Joodse families. Uit 

100 jaar familiegeschiedenis zijn momenten genomen. Een nazaat werd in 2020 geïnterviewd over 

hoe de holocaust nu nog van invloed is op het leven van deze familie.  

 

 

Synagogen hersteld  

Bij het programma dat oorspronkelijk bedoeld was rond mei bij theater na de dam hoorde ook een 

tentoonstelling over de synagogen in Oost Nederland. Deez tentoonstelling heeft in september-

oktober in het EHC gehangen.   

Het slavernijverleden van de Antillen  

Schilderijen van Julio Martina.  
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De Yaya en de straatverkoopster  (foto) 

Na de afschaffing van de slavernij moesten de vrije slaven een middel van bestaan zien te vinden. Ze 

gingen hun brood verdienen als straatventer, wasvrouw, tuinman, visser, of als matroos aan boord 

van  de Curaçaose schepen.  

Op dit schilderij zie je een gesprek tussen een straatverkoopster en een yaya of yechi. Een yaya was 

meestal een huisslavin die na de afschaffing van de slavernij bij de familie blijft wonen. Ze blijft dan 

haar levenslang bij de familie als lid van het gezin. Ze hield het huis schoon, kookte, was oppas van de 

kinderen en gaf indien nodig advies aan de familie. Dit alles tegen kost en inwoning.  

Openstelling van het centrum voor publiek.  

Het EHC is in het weekend ’s middags geopend voor publiek. Eens in de maand is een Joodse 

wandeling. Op verzoek kan deze ook op andere momenten plaatsvinden.  

Cursussen  

Lezen en Schrijven met Etty,  

De cursus is onderbroken geweest en doorgegaan in het najaar. Voorjaar 2021 hoopt een nieuwe 

bijeenkomst te starten, evt online.   

Filosofiecursussen en lezingen. 

Vijftien  deelnemers hebben in september 2020 meegedaan aan de filosofiedriedaagse. Deze werd 

gegeven door Petra Bolhuis.  Onderwerp was Hannah Arendt .  

In 2020 zijn er twee filosofische boekbesprekingen gehouden door John Bos en Jan Willem Arends.  

Leerhuis  

Eens in de 14 dagen is op Dinsdagavond het leerhuis.      

Groepsbezoeken  

In 2020 is slechts 1 groepsbezoek doorgegaan. Er stonden er 12 gepland voor het voorjaar. We hopen 

dat in 2021 een deel van deze groepen het EHC wil bezoeken.  

Verhuur 
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In 2020 is het aantal dagdelen dat de zaal van het EHC verhuurd is ongeveer gelijk gebleven. Wel is 

de opbrengst minder omdat veel kleine groepen gebruik gemaakt hebben van onze ruimte om 

corona-proof te kunnen vergaderen. Dit tegen een gereduceerd tarief. De belangrijkste huurder is de 

VA. Ook de ledenvergadering van de KRO-NCRV vergadert een paar keer per jaar in Deventer bij het 

EHC.  

 

Activiteiten  uitgelicht.  

Bijzondere publieksactiviteiten in 2020 waren:   

Namen lezen  

Namen lezen van de 400 holocaust slachtoffers uit Deventer.  

Eens in de 5 jaar worden in Westerbork , rond 27 januari, de namen gelezen van alle  Nederlandse 

slachtoffers van de holocaust. Het Etty Hillesum centrum sluit hierop aan met het lezen van de 

namen van de Deventer slachtoffers.  

Tevens was in die periode 22 januari tot 1 februari een deel van het Levenslicht, dat Daan 

Roosegaarde heeft ontworpen, te zien in de Roggestraat voor het EHC.  

 

Het verschil 2020  

De uitreiking op 21 maart kon niet doorgaan. Uiteindelijk hebben we op 6 oktober de oorkondes , 

bloemen en een cadeautje gebracht bij alle genomineerde thuis of op het werk. 6 oktober 2020 was 

het diversity day, een dag over diversiteit. Vooral bedrijven besteden er die dag aandacht aan. Ook in 

2021 zal Het Verschil aansluiten bij diversity day.  
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Theatervoorstelling Waarom mannen slaan  

Eind november is het altijd Orange the world, een wereldwijde beweging die aandacht vraagt voor 

mishandeling van vrouwen. Gesponsord door de Zontaclub Deventer heeft de voorstelling Waarom 

mannen slaan, gemaakt in theater de generator in Leiden, twee keer in het EHC gespeeld. Aanwezig 

waren o.a. mensen van Veilig-thuis, Kadera, ‘s Heerenloo, meldpunt-bijzondere zorg, en Raster.  

Twee mensen van de Emancipator hebben een nagesprek gedaan met de aanwezigen.   

 

 

 

Herdenken  

Het EHC is ook het centrum voor het herdenken van uitsluiting en vervolging. In 2020 is 

georganiseerd:  

27 jan                   Namen lezen  van de 400 Joodse Deventernaren. 

Febr    Samenwerking met de Roosje Glazer foundation en het Theaterschip voor 

de  voorstellingen Etty en Roosje. Twee jonge, Joodse vrouwen in kamp Westerbork 

die vlak voor hun transport naar Auschwitz en kamp Vught staan. 

April   Brievenproject Joodse ouderen van Joods Maatschappelijk Werk waarin een 

VMBObasisberoepsklas van het Etty Hillesum Lyceum (locatie Stormink) 

correspondeert met Joodse mensen die de oorlog hebben meegemaakt.  

 3 mei    Open Joodse Huizen/ huizen van verzet - niet doorgegaan ivm Corona. 

4 mei   de lezing van Ria van de Brandt die zou plaatsvinden bij het Etty monument is op de 

website van het EHC geplaatst. 

Juni+juli  fototentoonstelling Deventer bevrijd 1945-heden in stadhuis 
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Sept/okt Voorstellingen Het koffertje en Anna’s oorlog in samenwerking met de stichting man 

en muis.  

26 oktober  Saxion Minor Intercultureel werken  (is doorgegaan livestream) 

30 november  herdenking van de sterfdag van Etty door een lezing, muziek en de  film  het 

verstoorde leven. 

 
 
 

 

PR en communicatie  

Het EHC communiceert over de activiteiten middels: de website, een maandelijkse nieuwsbrief, 

persberichten en flyers en posters. Eind 2020 is begonnen met een PR en communicatie plan voor 

social media. Dit hopen wij in 2021 te kunnen starten.  

Vanuit het EHC worden een aantal websites beheerd. Deze zijn:   

www.ettyhillesumcentrum.nl  

De algemene website van het EHC waarop activiteiten en actuele tentoonstellingen te vinden zijn.  

Daarnaast is er achtergrond informatie te vinden  over Etty Hillesum en de Joodse geschiedenis van 

Deventer.  

www.mddeventer.nl  

De website van het Meldpunt Discriminatie waarin informatie te vinden is over hoe gemeld kan 

worden en activiteiten die door het MDD georganiseerd worden. www.hetverschildeventer.nl 

 De website die actief is van december tot en met april en uitsluitend communiceert over de 

diversiteitsprijs het Verschil.  

www.struikelstenen-deventer.nl  

http://www.ettyhillesumcentrum.nl/
http://www.mddeventer.nl/
http://www.hetverschildeventer.nl/
http://www.struikelstenen-deventer.nl/


17 
 

hierop staat alle achtergrondinformatie van de mensen voor wie een struikelsteen gelegd.  

www.onderduikhuizenvoorjodenindeventer.nl  
In 2020 is geld aangevraagd en gekregen voor het verbeteren van de website.  

Nieuwsbrief  

Maandelijks wordt een nieuwsbrief met activiteiten voor de komende maand verstuurd naar 

ongeveer 1000 abonnees. Op de site zijn alle nieuwsbrieven terug te lezen.  

 

  

http://www.onderduikhuizenvoorjodenindeventer.nl/
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Samenwerking.  

Het EHC is betrokken bij zowel ‘diversiteit’,  ‘welzijn’ als ‘cultuur’. Het blijft de kunst steeds 

voldoende geïnformeerd te zijn en, met de kleine bezetting die het EHC heeft, op de juiste 

momenten op te treden en/of de samenwerking te zoeken. Het EHC werkte in 2019 samen met:  

 Vluchtelingenwerk 

 Amnesty international 

 Kunstcircuit 

 Deventer Verhaal  

 Historisch centrum Overijssel  

 Theaterschip 

 Centrum voor diversiteit en samenleving  

 Vrouwen voor elkaar  

 Bibliotheek Deventer 

 Saxion 

 Westerbork, EHOC Middelburg 

 Gemeente Deventer  

 Man en muis in 2020  

Deelname aan externe overleggen.  

Vertegenwoordigers van het EHC namen deel aan externe overleggen. De meeste overleggen zijn 

gericht op activiteiten.  

 Gemeentelijke werkgroep Diversiteit  

 Syneon (overleg noordoostelijke museale synagogen)  

 Netwerk cultureel Erfgoed  

 Deventer Overleg Cultuureducatie  

 LvtD Landelijke vereniging tegen discriminatie.  

 Overleg ADV’s Oost-Nederland  

 Overleg met Etty Hillesum onderzoekscentrum, Middelburg.  

 

Bereikcijfers 2020 Totalen  

Activiteit Bereikcijfers 2017 Bereikcijfers 2018 Bereikcijfers 2019 Bereikcijfers 2020 

Educatie 2172 2026 2319 438  

activiteiten 2223 2251 2164 1258 

Alg Bezoekers 
EHC 

927 680 
 

295 Onderdeel 
activiteiten  

Joodse wandeling 67 90 61 Onderdeel 
activiteiten  

Deelnemers ASF 11 13 14 Geen  

Groepsbezoeken 351 255 337 24  

Cursussen  271 240 288 Onderdeel 
activiteiten  

TOTAAL  6022 5555 5478 1696 

Verhuur   42 dagdelen  83 dagdelen  74 dagdelen  
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Financieel verslag 2020 

Inleiding 

Het boekjaar is afgesloten met een negatief saldo van €7949,-- Het wegvallen van inkomsten als 

gevolg van de Corona crisis is hier debet aan. Vanwege de ziekte van mevrouw Meima is er minder 

aan loonkosten uitgegeven omdat een gedeelte werd vergoed door de verzekering. Zonder deze 

vergoeding zou het verlies €11647,24 hoger zijn en was het totale verlies uitgekomen op €19596,-- 

Kas en banksaldi en zijn gecontroleerd en zijn kloppend. 

Balans t/m 31-12-2020   

Code Omschrijving Activa Passiva 

  10 Bezit     

1000 Kas 430,73   

1115 Rabo bedrijfssparen 3145629204 42,76   

1116 Rabo Beheer 160600588 1.494,74   

1117 Rabo rekening courant 314955216 3.412,03   

1120 ING Vermogen Spaarrekening NL07 INGB 0006 6761 13 53.511,88   

1122 ING betaalrekening NL07 INGB 0006 6761 13 10.253,18   

  Totaal 10 Bezit 69.145,32 0,00 

  11 Inventaris     

0130 Inventarissen 87.064,66   

0135 Inventaris Documentatiecentrum 5.897,00   

  Totaal 11 Inventaris 92.961,66 0,00 

  13 Geld onderweg     

1300 Debiteuren 1.563,50   

1700 Crediteuren   2.560,51 

  Totaal 13 Geld onderweg 1.563,50 2.560,51 

  16 Vernieuwing EHC     

0520 Reserve herinrichting EHC   11.113,34 

  Totaal 16 Vernieuwing EHC 0,00 11.113,34 

  18 Reservering/reserve     

0200 Weerstandsvermogen   10.582,04 

0530 Voorzieningen ICT   1.293,11 

0560 Reservering Projecten en Lesmateriaal   5.000,00 

0565 reserve afschrijving inventaris   94.876,36 

  Totaal 18 Reservering/reserve 0,00 111.751,51 

  19 Subsidie EHC     

0620 Subsidie exploitatie EHC   17.461,98 

  Totaal 19 Subsidie EHC 0,00 17.461,98 

  20 BTW     

1600 Voorbelasting   1.807,49 

1630 BTW Af te dragen Hoog 41,94   

1631 BTW af te dragen Laag 7,04   

1650 BTW R/C 1.377,33   

  Totaal 20 BTW 1.426,31 1.807,49 
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  40 Personeel     

1198 Vakantiegeld nog te betalen   1.524,17 

  Totaal 40 Personeel 0,00 1.524,17 

  58 MDD     

1147 Projectplan MDD (meldpunt discriminatie)   3.074,75 

  Totaal 58 MDD 0,00 3.074,75 

  60 Activiteiten EHC     

1141 Keti Koti   3.580,32 

1145 Het Verschil   1.791,25 

1146 Open Joodse Huizen   1.084,93 

1149 Project 75 jaar vrijheid   1.722,38 

1150 Project Vrouwen centraal 66,55   

  Totaal 60 Activiteiten EHC 66,55 8.178,88 

  90 Afschrijvingskosten     

4130 Afschrijvingskosten Inventaris 10.146,67   

4131 Afschrijvingskosten hardware /apps 4.365,02   

  Totaal 90 Afschrijvingskosten 14.511,69 0,00 

  Tussenrekening Tussenrekening     

1125 Tussenrekening IZettle 184,15   

  Totaal Tussenrekening Tussenrekening 184,15 0,00 

  Externe gelden projecten niet EHC   14.437,55 

  Saldo   7.949,00 

    179.859,18 179.859,18 

 

Toelichting op de balans 

Niet op de balans blijkende verplichtingen, dit betreft de huur van het pand Roggestraat 3, de kosten 

ad: €14615.73 staan op de V&W rekening en zijn in het eindresultaat meegenomen. 

Er is net als in 2019 afgeschreven op de inventaris en hardwaren deze staan onder 

afschrijvingskosten vermeld op de balans. 

Vlottende activa    Liquide middelen 

Debiteuren  € 1563.50  Kas   € 430.73 

Te ontvangen BTW € 1404,00  Rek. courant  € 3412.03 

      Spaarrekeningen € 53511.88 

 

Voorraden 

Telling G. Meima documentatiecentrum  €15882.36 

 

 

Apart worden vermeld externe gelden; dit zijn projecten die niet worden gedaan door het EHC 

maar waarvoor het EHC wel de financiële administratie verricht. Deze activiteiten hebben wel 

invloed op het weerstandsvermogen maar worden verder buiten beschouwing gelaten. 
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 61 Activiteiten niet EHC   

1140 Projecten LHBT  2.323,20 

1144 Project Struikelstenen   9.028.12 

1164 Projectkoor Lechayim  1.954,23 

1170 Website onderduikhuizen Deventer  1.132,00 

  Totaal 61 Activiteiten niet EHC  14.437,55 
 

 

Weerstandsvermogen 

 

Het weerstandsvermogen is opnieuw berekend als volgt: 

 

Vermogen: 

Spaarrekening   € 53511 

Overige rekeningen  € 10253 

Totaal:   € 63764 

 

Reserves niet mee te tellen: 

Vernieuwing EHC   € 11113 

Voorzieningen ICT   €   1293 

Reservering projecten en lesmateriaal €   5000 

Projectplan MDD   €   3075 

Reservering vakantiegeld  €   1524 

Activiteiten EHC   €   8112 

Activiteiten niet EHC   € 14437  

Totaal:     € 44554 

 

63,764/44,554=1,43 dit is een beoordeling van Ruim Voldoende B 

Met de Corona crisis moeten we wel rekening houden dat het er voor 2021 heel anders kan uitzien, 

ook omdat er dan geen compensatie is van de loonkosten. 

 

 Belangrijk: Zou er in 2020 geen vergoeding loonkosten zijn geweest dan zou de Ratio 

weerstandsvermogen er als volgt uitgezien hebben. 

 

44,168/44,554=0.99 Matig D (zie ook tabel 3) 
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Kosten en opbrengsten (V&W) 
 

Code Omschrijving Verlies Winst 

4001 Brutolonen 34.595,34   

4004 Inhuur ZZP (MDD) 13.833,31   

4132 Afschrijving vernieuwing EHC 7.366,61   

4200 Premie Sociale lasten 5.996,26   

4300 Kosten Vrijwilligers 1.272,72   

4310 Kosten Kernteam 6,63   

4400 Reiskostenvergoeding 859,94   

4441 Vrijwilligers Kernteam 2.820,35   

4445 Kosten Raad van Toezicht 125,27   

4495 Huisvestingskosten 14.615,73   

4496 Belasting ivm huisvesting 896,37   

4497 Kosten Energie en water 3.202,60   

4498 Kosten ivm huisvesting 147,05   

4500 Contributies en abonnementen 155,23   

4501 Kosten IZettle 88,89   

4510 Reclame en advertenties PR algemeen 1.443,54   

4523 ICT Internet en Website 1.398,78   

4531 Kosten salarisadministratie 610,67   

4532 vergoeding  / kosten ziekteverzuim   11.647,24 

4538 Kosten MDD 3.600,22   

4540 Relatiegeschenken 18,10   

4550 Bankkosten 612,11   

4555 Schoonmaakkosten 1.444,12   

4556 Afval 1.202,81   

4560 Verzekeringen 2.685,18   

4570 Algemene Kosten 257,58   

4700 Kantoorbenodigdheden 255,92   

4740 Drukwerk, porti en vrachten 305,78   

4750 Telefoon 572,72   

4810 Accountants- en administratiekosten 288,00   

4850 Bijscholing 44,25   

4900 Betalingsverschillen   47,86 

4901 Kasverschillen 2,11   

5102 Kosten Publieksactiviteiten 4.672,08   

5103 Kosten Educatie Scholen 154,95   

5104 Kosten Tentoonstelling Expositie 85,12   

5105 Kosten Vernieuwing EHC 22.366,43   

7000 Inkopen 50,00   

7300 Inkoop winkel Horeca 870,58   

7301 Inkoop Winkel Boeken 2.544,40   

8200 Donaties   3.631,00 

8300 Giften   6.876,37   
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8500 Verhuur   65,00 

8509 wandeling   142,00 

8510 Bezoek Groepen   880,00 

8511 algemene bezoeken   6,00 

8530 Publieksactiviteiten   3.726,50 

8700 Zaalhuur   2.867,25 

8701 Entreegelden   731,00 

8702 Lezingen   250,00 

8703 Cursusgelden   1.631,00 

8704 Bezoek Scholen EHL   1.965,00 

8705 Bezoek overige scholen   1.090,00 

8708 Leerhuis   196,00 

8709 Overige Opbrengsten 66,87   

8902 Omzet Horeca   1.028,30 

8903 Omzet Horeca/Winkel 9%   565,25 

8904 Omzet Horeca/Winkel 21%   24,80 

8911 Verkoop Boeken, ansichtkaarten en CD's   2.429,11 

8915 Inkomsten IZettle 209,68   

9301 Rente Bank   37,86 

9998 Eindresultaat   90.501,50 

9999 Verrekeningen   1.405,26 

  Saldo   0,00  

    131.744,30 131.744,30 
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Prognose 2021 

 

2021 zal een onzeker jaar zijn, gaat het Etty Hillesum Centrum weer open? En zo ja hoe gaan we weer 

open en wanneer? 

 

Als er geen opbrengsten binnen komen van scholen, groepen, horeca dan zal het verlies aanzienlijk 

zijn.  

Zolang er geen activiteiten zijn is er een extra verlies van €3500,-- / maand. Hieronder een tabel met 

prognose 

 

Prognose 2021 
EHC  verlies 

bij open op 1-2-2021 3500 

bij open op 1-3-2021 7000 

bij open op 1-4-2021 10500 

bij open op 1-5-2021 14000 

bij open op 1-6-2021 17500 

bij open op 1-7-2021 21000 

bij open op 1-8-2021 24500 

bij open op 1-9-2021 28000 

bij open op 1-10-2021 31500 

bij open op 1-11-2021 35000 

bij open op 1-12-2021 38500 

bij open op 31-12-2021 42000 
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Bijlage activiteiten 2020  

Bereikcijfers 2020 

 

Totalen bereikcijfers  

Activiteit Bereikcijfers 2017 Bereikcijfers 2018 Bereikcijfers 2019 Bereikcijfers 2020 

Educatie 2172 2026 2319 438  

activiteiten 2223 2251 2164 1258 

Alg Bezoekers 
EHC 

927 680 
 

295 Onderdeel 
activiteiten  

Joodse wandeling 67 90 61 Onderdeel 
activiteiten  

Deelnemers ASF 11 13 14 Geen  

Groepsbezoeken 351 255 337 24  

Cursussen  271 240 288 Onderdeel 
activiteiten  

TOTAAL  6022 5555 5478 1696 

Verhuur   42 dagdelen  83 dagdelen  74 dagdelen  

 

 

activiteiten 
2020      

januari      

Zo 12-01 Joodse Wandeling 7 

Di 14-01 Leerhuis 7 

do 16 jan  filosofische boekbespreking  21 

do en vr 16en 17 -01 Joodse Wandeling ROC  28 

Za 18-01 Verbindende communicatie 10 

Ma 27-01 lezen namen 400 omgekomen Joden  120 

Di 28-01 Leerhuis 5 

Februari     

Ma 03-02 Cocktail COC   

Zo 09-02 Joodse Wandeling 6 

Di 11-02 Leerhuis 5 

do 20 febr  wandeling  12 

do 20-02 filosofische boekbespreking  16 

Zo 23-02 Besloten werkrepetitie Julika M. 30 

Di 25-02 Leerhuis 6 

woe 26-02 opening art stations of the cross 12 

Maart      

zo 1 maart  Jo Go Joodse wandeling  20 

Vrij 06-03  Integratiedag Verbindende communicatie   

zon 08-03 Vrouwendag locatie bibliotheek  50 
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zon 08-03 presentatie Het Boek bij Praamstra 45 

Zo 08-03 Joodse Wandeling 4 

Di 10-03 Leerhuis 7 

do 12 maart  groepsbezoek  12 

Za 14-03 groepsbezoek wandeling en lezing evt lunch  20 

Di 17-03 Koor Lechayim   

do 19 maart  koor lechayim    

za 21 maart  uitreiking Het Verschil    

zon 22 maart  lezing EH in Holten    

ma , woe do en vr 23 
maart  projectweek stormink    

ma 23 mrt  COC vergadering werkgroep    

Di 24-03 Leerhuis 5 

do 26-03 Lions lezing Joodse Ondernemers  
ma 30 maart  leeskring    

Di 31-03 VA Introductie Symboliek   

Di 31-03 Koor Lechayim   

April      

woe 1 april  een zoektocht Boerhaave   
do 2 april  saxion inburgeraars  15 

zon 5 april  
opening  tentoonstellingen deventer verhaal en joodse 
families  25 

Di 07-04 C. Wilkeshuisschool Een foto 1942  
Di 07-04 Leerhuis  
vrij 10-04 deventer bevrijd   
Vrij 10-04 VA Introductie Kunstgeschiedenis  
Zo 12-04 Joodse Wandeling  
Di 14-04 Koor Lechayim  
Za 18-04 bezoek KPN Kampen   
zon 19 april  uitgebreide lunch en joodse wandeling   
di 21-04 C. Wilkeshuisschool Een foto 1942  
Di 21-04 Leerhuis  
woe 22 april  framse groep   
do 23 april  groepsbezoek wandeling en tentoonstelling   
do 23 april  filosofische boekbespreking mens/onmens   
vr 24 april  vierdaagse door EHC   
Mei     

Vrij 01-05 VA College Nederlandse SS-ers   

zon 3 mei  Open Joodse Huizen    

Za 09-05 protetstantse gemeente Dalfsen    

Zo 10-05 Joodse Wandeling   

di 12 mei  groepsbezoek Ali de Boer    

woe 13 mei  lezingAndere lessen uit India   

do –za 14  filosofiedriedaagse   

do en vr 14-05 verbindende communicatie    
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Di 19-05 Optie Lechayim concert    

Juni     

Di 02-06 Struikelstenenlegging   

do en vr 4 en 5  verbindende communicatie    

Zo 14-06 Joodse Wandeling 8 

di 23 juni  lezing Farida Nabibaks   

do en vr 25 juni verbindende communicatie    

Juli     

vr en za 3 juli  keti koti tafel en markt    

Zo 12 -07 Joodse Wandeling 7 

zo 19-07 spelletjesmiddag COC    

Augustus     

Zo 9-08 Joodse Wandeling 5 

Za 15 aug Vergadering black live matters  20 

September     

di 1 sept afscheid Guliz  27 

Do 03-09 VA Studiedag Levenskunst 20 

di 8 sept  boekpresentatie Chris Beuker  24 

do –za 10 sep filosofiedriedaagse 16 

za en zon 12 sep OMD synagoge geopend en joodse begraafplaats  125 

Zo 13-09 Joodse Wandeling 8 

di 15-09 leerhuis 7 

do 24-09 groepsbezoek christenen voor israel  24 

do 24-09 lezing Nana Scholten  15 

zat en zon 26 -09 ruimere openingstijd ivm nieuwe tentoonstelling  51 

week 27-09  diverse openingen nieuwe TT  34 

ma 28-09 leeskring  10 

Di 29-09 leerhuis 5 

Oktober     

di 06-10 uitreiking Het Verschil  24 

din 06-10 leerhuis  6 

vrij 09-10 saxion inburgering  12 

Zo 11-10 Joodse Wandeling 6 

din06-10 leerhuis 5 

ma 19-10 Aftrap profielwerkstukken met julika marijn   22 

di 20-10 kleine planeet    

woe 21 okt  kleine planeet    

woe 21 okt  Joodse wandeling dimence    

woe 21 okt  CoC maatjes coctail    

Do en vr 22-10 AI-opener blok 1    

ma 26 okt  leesclub Etty  6 

din 27 okt  leerhuis 6 

za 31 -10 opening tentoonstelling synagogen hersteld  20 

za-31-10 anna's oorlog Marjo dames  19 

November     
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zo 1 nov  joodse wandeling  7 

zo 1 nov  het Koffertje Ida Vos   21 

do 5 nov groepsbezok christenen voor israel   
Vrij 06-11 VA Tien hedendaagse architecten   

za 7 nov  Aheym, Marijke van der Steen    

za 7 nov  Na de bevrijding , Stan Fritschy   

Zo 08-11 joodse wandeling    

ma 09-11 herdenking Kristallnacht liederen Hanneke Evink    

di 10 nov  groep zorg en welzijn    

Di 10-11 leerhuis   

Woe 11-11 Introductie Kunstgeschiedenis 23 

Do en vr  12-11  AI-opener blok 2   

Vrij 13-11 VA Tien hedendaagse architecten   

ma 16 nov  heschelclub John    

Di 17-11 vrienden van Lebuinus   

Woe 18-11 Introductie Kunstgeschiedenis 23 

do 19 11 Julika Marijn en start profielwerkstukken  24 

ma 23 -11 leeskring Etty  10 

di 24 nov  lezing  schitterende schaduw    

di 24-11 leerhuis 5 

Vrij 27-11 besloten theatervoorstelling Waarom mannen slaan 22 

Vrij 27-11 openbare voorstelling Waarom mannen slaan  26 

ma 30 nov sterfdag Etty  films  23 

December     

di 8-12 leerhuis 7 

Vrij 11-12 AI-opener blok 3   

Zo 13-12 Joodse Wandeling 3 

ma 14 dec  bijeenkomst ambasasadeurs    

di 15 dec  leerhuis    

woe 16 dec  Aventus   12 

woe 16 dec  inhaal les VA kunstgeschiedenis    

ma 21 dec  kerst lunch diner EHC   

za en zon 19-12 Dickens festijn    

  totaal deelnemers activiteiten EHC 2020  1258 
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Financieel Verslag 

Inleiding 

Het boekjaar 2020 is voor de stichting Etty Hillesum Centrum moeilijk geweest. Door het wegvallen 

van veel activiteiten, is er een aanzienlijk financieel verlies geleden van €19.000 

Directeur Gerja Meima is een groot deel van 2020 gedeeltelijk ziek geweest. De verzuimverzekeing 

heeft daarvoor €11.000 uitgekeerd. De werkzaamheden zijn opgevangen door vrijwilligers.  

Daarmee komt het verlies op €8000,00 

Echter, de verzekering dreigt dit bedrag van ruim €11.000 terug te vorderen omdat de directeur 

geregistreerd staat als UBO, en daarmee degene zou zijn die belanghebbend is en voordeel zou 

hebben van evt winst en daarom ook het verlies moeten dragen. We doen ons best om nu de 

voorzitter van de RvT als UBO te registreren maar dat is tot nu toe afgewezen.    

Balans per 31-12-2019 

Code Omschrijving Activa Passiva 

0130 Inventarissen 9.336,15   

0135 Inventaris Documentatiecentrum   9.985,36 

0200 Weerstandsvermogen   10.582,04 

0520 Reserve herinrichting EHC   99.550,64 

0521 Vernieuwing EHC vaste activa 42.448,83   

0525 Bestemmingsreserves 79.614,26   

0530 Voorzieningen ICT   1.293,11 

0560 Reservering Projecten en Lesmateriaal   5.000,00 

0620 Subsidie exploitatie EHC   58.070,00 

1000 Kas 32,37   

1115 Rabo bedrijfsparen 3145629204 102,08   

1116 Rabo Beheer 160600588 3.175,06   

1117 Rabo rekening courant 314955216 3.441,46   

1120 ING Vermogen Spaarrekening NL07 INGB 0006 6761 13 53.474,03   

1122 ING betaalrekening NL07 INGB 0006 6761 13 18.189,61   

1140 Projecten LHBT   2.323,20 

1141 Keti Koti   270,32 

1143 Project Het Boek   3.912,68 

1144 Project Struikelstenen   9.297,88 

1145 Het Verschil   4.878,24 

1146 Open Joodse Huizen   1.084,93 

1147 Projectplan MDD (meldpunt discriminatie)   4.365,63 

1149 Project 75 jaar vrijheid   500,00 

1164 Projectkoor Lechayim   3.134,23 

1197 Nettolonen   83,44 

1198 reservering Vakantiegeld   1.464,42 

1199 Loonbelasting nog af te dragen   990,28 

1300 Debiteuren 6.490,26   

1600 Voorbelasting   1.856,55 
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1630 BTW Af te dragen Hoog 42,26   

1631 BTW af te dragen Laag 195,42   

1650 BTW R/C 8.748,00   

1700 Crediteuren   1.170,68 

1800 Schulden (kortlopend)   1.940,58 

2010 tussenrekening van en naar eigen rekening   5.000,00 

9999 Verrekeningen 1.464,42   

  Saldo     

    226.754,21 226.754,21 

  

Toelichting op de balans 

Niet op de balans blijkende verplichtingen, dit betreft de huur van het pand Roggestraat 3 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, in overeenstemming met in Nederland 

algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Indien afzonderlijk vermeld worden de posten 

opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 

betrekking hebben. Winsten worden slechts verantwoord voor zover zij op de balansdatum zijn 

gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden 

in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 

Grondslagen voor de balans 

Materiële vaste activa worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs, de afschrijvingen zijn 

berekening volgens de lineaire methode op basis van een 5 -jarige economische levensduur. 

Afschrijvingen van vorige jaren zijn in 2019 op de resultatenrekening verwerkt. 

Omschrijving Aanschafdatum Aanschafwaarde Afgeschreven Huidige waarde 

ICT factuur 201910101 28-10-2019 2.193,81 186,36 2.007,45 

diversen verbouwing factuur 19036 02-12-2019 2.925,43 191,88 2.733,55 

bankjes factuur 19035 26-11-2019 850,00 58,56 791,44 

Beamerkast factuur 19034 26-11-2019 1.380,00 26,47 1.353,53 

Themakasten factuur 19026 31-08-2019 5.325,00 621,25 4.703,75 

Themakasten factuur 19027 31-08-2019 4.500,00 300,00 4.200,00 

Themakasten factuur 19021 04-07-2019 2.562,00 378,79 2.183,21 

bankjes factuur 19023 04-07-2019 930,17 137,53 792,64 

afschrijving vernieuwing 2018 01-01-2019 8.720,00 2.180,00 6.540,00 

afschrijving vernieuwing 2018 01-01-2019 11.670,19 2.917,55 8.752,64 

afschrijving vernieuwing 2018 01-01-2019 8.321,13 2.080,28 6.240,85 

App portretfoto 06-12-2019 1.815,00 115,15 1.699,85 

Lesprogramma's vernieuwing 18-11-2019 23.809,21 1.746,01 22.063,20 

Filmpje Felice Polak 05-06-2019 802,37 131,50 670,87 

Thema’s, zaal en vide 24-05-2019 4.170,00 710,69 3.459,31 

    79.974,31 11.782,02 68.192,29 
 

Vlottende activa    Liquide middelen 
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Debiteuren  € 6620   kas   € 33 

Te ontvangen BTW € 1856   rek. courant  € 3441 

      Spaarrekeningen € 53577 

 

 

Voorraden 

Boeken   € 3.769  

 

Het weerstandsvermogen is opgesplitst in: 

 

a. Weerstandsvermogen EHC   € 10.582 

b. Voorziening ICT     €   1.293 

c. Reservering Projecten en lesmateriaal  €   5.000 

d. Reservering vakantiegeld   €   1.464 
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Exploitatieoverzicht Etty Hillesum Centrum 2019 Kosten 

 

Kosten  begroting resultaat 

    2019 2019 

loonkosten  salarissen  €    34.500   €    33.740  

  sociale lasten  €      5.000   €      6.200  

  inhuren zzp (MDD)  €    16.000   €    16.125  

        

overig 
personeelskosten Reiskosten  €      2.000   €      1.004  

  Vrijwilligers algemeen   €      1.000    

  vrijwilligers kernteam  €      3.000   €      3.058  

  schoonmaak  €      1.000   €      1.512  

  RvT  €          500   €          350  

  cursussen/seminars  €             -     €      2.038  

        

huisvestingskosten Huur  €    14.400   €    16.605  

  energie  €      4.000   €      4.505  

  huisvuil  €      1.000   €      1.260  

  huisvestingskosten   €      1.000   €      1.000  

  rioolbelasting  €      1.100   €      1.100  

        

kantoorkosten  verzekeringen  €      3.250   €      3.290  

  accountant/loonadministratie  €          500   €          695  

  ICT Internet Website  €             -     €          110  

  kantoorkosten  €          750   €          266  

  bankkosten  €             -     €          566  

        

PR en communicatie  communicatie kost  €      3.500   €      1.812  

  overig algemeen  €      1.000   €          351  

  
contributies  en 
abonnementen  €             -     €          965  

  Kosten MDD  €             -     €      1.800  

        

inkoopkosten  inkoop boeken  €      2.500   €      2.437  

  inkoop horeca  €      1.500   €      1.936  

  inkoop overige   €          500   €          358  

        

alg. kosten kosten Izettle  €             -     €          228  

  verkoopkosten  €             -     €          125  

  
lasten en baten voorgaande 
jaren  €             -     €          503  

  Afschrijving inventaris    €      5.742  
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activiteiten  educatie scholen  €          500   €          420  

  documentatie. Centrum  €      1.000    

  Dickens  €             -     €          313  

  Etty Hillesum   €          250    

  herdenken   €      1.500    

  diversiteit   €      1.250    

  Tijdelijke tentoonstellingen   €          500   €          277  

  MDD - meldpunt-  €    10.570    

  diversiteitsprijs het Verschil   €      3.000    

        

totaal kosten     € 116.570   € 110.691  

31-12-2019 resultaat versus begroting  positief  €      5.879  
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Exploitatieoverzicht Etty Hillesum Centrum 2019 Baten 

 

 baten   begroting resultaat 

    2019 2019 

subsidie gem. Deventer basis  €       19.287   €    19.881  

  meldpunt Discriminatie  €       36.996   €    38.189  

  PR MDD  €         9.570   €      5.518  

  fondswerving activiteiten   €         3.000    

  het Verschil   €         3.000   €      4.878  

  Open Joodse huizen    €      1.084  

  Projecten LHBT    €      1.500  

        

sponsoring Donaties  €         4.000   €      3.552  

  giften  €         4.000   €      2.251  

        

inkomsten/activiteiten       

  entreegelden  €         3.000   €      1.679  

  cursusgelden  €         2.500   €             -    

  verhuur  €         5.000   €      7.120  

  scholen EHL  €         9.000   €      6.135  

  overige scholen  €         2.000   €      3.112  

  groepen  €         3.500   €      1.189  

  verkoop horeca  €         6.000   €      4.069  

  verkoop boeken  €         5.000   €      2.821  

  overige inkomsten  €            500   €          145  

  publieksactiviteiten  €                 -     €      7.723  

        

rente rente baten    €            51  

        

Totaal opbrengsten    €     116.353   € 110.897  

31-12-2019 resultaat t.o.v. begroting  negatief  €      5.456  
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

fonds  per 1/1/19   bij   af   per 31/12/19  

Projecten LHBT  €       823,20   €    1.500,00     €      2.323,20  

Keti Koti  €                 -     €    4.000,00   €    3.729,68   €          270,32  

Het Boek  €       666,67   €    8.100,00   €    4.858,33   €      3.908,34  

Struikelstenen  €    8.778,96   €    5.524,26   €    5.339,67   €      8.963,55  

Het Verschil  €                 -     €    7.327,50   €    2.638,78   €      4.688,72  

Open Joodse Huizen  €       751,43   €       400,00   €          66,50   €      1.084,93  
Internationale 
Vrouwendag  €                 -     €    1.285,00   €    1.235,00   €            50,00  

75 jaar vrijheid  €       500,00   €                 -     €                 -     €          500,00  

Projectkoor Lechayim  €  -1.161,57   €    6.470,00   €    2.182,98   €      3.125,45  

          

totaal  € 10.358,69   € 34.606,76   € 20.050,94   €    24.914,51  

 

 

 


