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Inleiding 
Het Centraal Joods Overleg Externe Belangen, kortweg Centraal Joods Overleg of CJO, heeft als 

doel de belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland bij de overheid en maatschappelijke  

organisaties te behartigen. 

Het Centraal Joods Overleg richt zich daarbij op: 

1. Het mogelijk maken van geïnstitutionaliseerd overleg over zaken van algemeen Joods belang. 

2. Het bewaken van en zo nodig opkomen voor de rechten en belangen van de Joodse 

Gemeenschap in Nederland of van groepen en personen die van deze gemeenschap deel 

uitmaken. 

3. Het als zodanig vertegenwoordigen van de Joodse gemeenschap in Nederland. 

4. Het functioneren als toezichthoudend orgaan op diverse stichtingen. 

 

Het gaat om activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van de gehele Joodse gemeenschap in 

Nederland, respectievelijk om activiteiten waar alle Joden in Nederland,  direct of indirect van 

kunnen  profiteren. Religieuze zaken maken in principe geen deel uit van de doelomschrijving. 

 

Het Centraal Joods Overleg Externe Belangen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

en telt negen leden. Deze zijn: 

 

 Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) 

 Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ) 

 Joods Maatschappelijk Werk (JMW) 

 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) 

 Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ) 

 Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap (PIK) 

 Stichting Bij Leven en Welzijn (BLeW) 

 Daarnaast is er één zetel voor de Joodse jeugd en één voor de Joodse jongeren 

 

De werkzaamheden van het CJO werden in 2015 mede bepaald door de inzetwens om op te treden 

als spreekbuis voor georganiseerd Joods Nederland.  

Het CJO wenst haar organisatie te professionaliseren en daarmee de continuïteit en slagvaardigheid 

van het centraal orgaan als spreekbuis van de Joodse gemeenschap in Nederland te verhogen. In 

2015 zijn er een aantal belangrijke stappen in deze richting gezeten is een begin gemaakt met de 

professionalisering van het CJO. 

 

Het bestuur kwam in 2015 negen keer bijeen. 
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Centraal Joods Overleg – Professionalisering  
De professionalisering van het CJO heeft als doel om het CJO beter als spreekbuis van de 

georganiseerde Joodse gemeenschap in Nederland te laten fungeren. De professionalisering die in 

2013 in gang is gezet, is in 2015 verder vorm gegeven. Hiervoor is een projectmanager (Evert van 

den Bergh) ingehuurd. Hij heeft het rapport “Toekomst CJO” aangeboden aan het bestuur.  

In het rapport zijn staan de volgende adviezen: 

 De vertegenwoordiging van de stem van de leden in het CJO moet gewaarborgd 

blijven/worden 

 Het aanwijzen van een vertegenwoordiger die als gezicht kan dienen voor het CJO 

 Het doorvoeren van bestuurlijke vernieuwing waarbij er een algemeen bestuur en 

een dagelijks bestuur wordt samengesteld met elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden 

 De professionalisering van het kantoor 

 Het verankeren van deze veranderingen in een vernieuwd statuut 

In 2015 is een begin gemaakt met het aanpassen van de statuten om deze veranderingen te 

verankeren. Er is gestart met het werken met een dagelijks en een algemeen bestuur. 

Er wordt afgestapt van het 'vetorecht'; alle organisaties hebben ter vergadering één stem.  

 

Er zal een tweede medewerker aangenomen worden zodat er beter geanticipeerd kan worden, 

professioneler gecommuniceerd kan worden en de continuïteit wordt vergroot. 

Externe betrekkingen 

Interreligieus overleg 

Het CJO heeft contacten met verschillende religieuze instellingen in Nederland. 

 

Protestantse Kerk Nederland (PKN) 

Om de relatie tussen de PKN en de Joodse gemeenschap te versterken zijn in 2010 gezamenlijke 

projecten in Israël gestart. Met de Collectieve Israel Actie is in 2015 een samenwerking aangegaan 

ter ondersteuning van  het ALEH project. Er is gezocht naar een nieuw gezamenlijk project voor 

2016.  

 

Rooms Katholieke Kerk (RKK) 

In 2015 is er contact geweest met de Rooms Katholieke Kerk in Utrecht. In het voorjaar van 2016 

zal er een ontmoeting zijn tussen het CJO en de RKK. Namens het CJO zullen in elk geval de heer 

L.R. van der Wieken, rabbijn R. Evers en rabbijn M. ten Brink deelnemen. 

 

Christenen voor Israël 

In 2015 is er een oriënterend gesprek geweest met de Christenen voor Israël. De heren E. Weizs, J. 

Fransman en L.R. van der Wieken waren namens het CJO aanwezig. 

Antisemitisme 

De nieuwe voorzitter van het CJO, de heer L.R. van der Wieken, heeft te kennen gegeven dat het 

bestrijden van antisemitisme het speerpunt zal zijn gedurende zijn zittingsperiode. 

 

KNVB 

De antisemitische spreekkoren in het betaald voetbal zijn al jaren een onderwerp dat een 

gestructureerde aanpak verdient. De KNVB heeft met meerdere betrokkenen gesproken waaronder 

het CJO en Minister L.F. Asscher. Het CJO heeft eraan bijgedragen dat de KNVB een richtlijn heeft 

opgesteld ter bestrijding van verbaal geweld tijdens voetbalwedstrijden.  Zo kan de wedstrijd bij 
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kwetsende spreekkoren worden stilgelegd. Ook worden voetbalclubs meer verantwoordelijk 

gehouden voor het bestrijden van beledigende spreekkoren.  

 

Campagne tegen discriminatie 

Het Ministerie van SZW is een langlopende campagne tegen discriminatie begonnen: ‘Zet een 

streep door discriminatie’. Op 7 oktober 2015 heeft een ronde tafel bijeenkomst over antisemitisme 

plaatsgevonden bij het ministerie van SZW. Antisemitisme is ondanks inspanningen van het CJO 

geen specifiek onderdeel van deze campagne geworden. 

 
Nederlandse onderwijs 

Medio augustus 2014 is overleg met de ministers Bussemaker en Asscher gevoerd over bestrijding 

van antisemitisme op scholen.  Het is de bedoeling dit overleg op termijn weer op te pakken. Tevens 

is het onderzoek naar antisemitisme onder jongeren met een Islamitische achtergrond besproken.1 

Het CJO, CIDI en de Anne Frank Stichting zijn ontevreden met de gebrekkige definiëring van de 

begrippen ‘Joden’ en ‘zionisten’  die is gebruikt. Deze ontevredenheid is kenbaar gemaakt in het 

ronde tafel gesprek met beide ministers op 15 april 2015 en in een gezamenlijke brief van het CIDI 

en CJO aan de onderzoekers van het Verwey Jonker Instituut.  

 

Na inzet van het CJO is antisemitisme opgenomen in het integratie beleid. Zo is antisemitisme een 

vast onderdeel geworden van de inburgeringscursus en inburgeringsexamen. Binnen het voortgezet 

onderwijs is het onderdeel geworden van “burgerschap en onderwijs”. Dit houdt in dat leraren 

worden ondersteund om dit onderwerp te bespreken. 

Asielzoekerscentrum (AZC) Amstelveen 
Het CJO heeft een persbericht doen uitgaan waarin het zijn zorgen uit over de komst van een 

noodopvanglocatie voor alleenstaande Islamitische asielzoekers  in Amstelveen. Het AZC is, 

ondanks de bezwaren, aan de rand van Buitenveldert dicht bij de Joodse infrastructuur geplaatst 
 

Nationaal Comité 4 en 5 mei 

 
Er is een kennismakingsgesprek geweest met mevrouw Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 

en 5 mei  

 

 “De Hoogkamp” Veendam 
De huidige burgemeester van Veendam, de heer S. Swierstra , heeft geen gehoor gegeven aan de 

oproep van onder andere het CJO om de sporthal niet naar de twijfelachtige oorlogsburgemeester te 

vernoemen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi’s alle medewerking verleende bij het 

deporteren van Joden.  

Interne betrekkingen 

Joods Jongeren Fonds (JJF) 

He CJO heeft het Joods Jongeren Fonds (JJF) opgericht. Hiervoor is een deel van het geld dat 

beschikbaar is gekomen na opheffing van de Stichting Individuele Maror-gelden (SIM) gebruikt. 

Het Joods Jongeren Fonds wordt door het CJO gecontroleerd. Het JJF dient ervoor zorgen dat 

Joodse jongeren de financiële mogelijkheid wordt geboden deel te nemen aan Joodse activiteiten 

mocht hun eigen financiële situatie niet toereikend zijn.  

                                                 
1“ Nader onderzoek beelden van islamitische jongeren over zionisten en Joden”, Verwey Jonker instituut, Utrecht, 13 

oktober 2015 
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Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM) 

Het CJO heeft aan de hand van een commissie bestaande uit L.R van der Wieken, D. Goudsmit, M. 

Minco en J. Fransman voorstellen gedaan voor veranderingen bij Maror. Deze veranderingen 

worden in 2015 en 2016 grotendeels geïmplementeerd.  

 

Een externe commissie heeft adviezen gegeven ten aanzien van de governance met betrekking tot 

het aannemen van nieuwe bestuursleden van COM. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt. 

SIM 

De Stichting Individuele Maror-gelden (SIM) is ontbonden. De overgebleven tegoeden zijn aan het 

CJO overgedragen ten behoeve van de oprichting van het Joods Jongeren Fonds (zie punt JJF). 

SAMO / SPI 

Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met de Stichting Afhandeling Maror- aanspraken Overheid 

(SAMO) naar aanleiding van beschuldigingen omtrent de financiële handel en wandel van SAMO. 

SAMO heeft zijn taak volbracht en wil graag opgeheven worden. Voor de opheffing is er akkoord 

nodig van de overheid, het CJO en SPI. Het CJO stelt voor om eerst onderzoek te laten doen naar de 

beschuldigingen voordat SAMO wordt opgeheven. Het CJO heeft samen met het Ministerie van 

Financiën Ernst & Young aangenomen  voor een verkennend onderzoek. Dit onderzoek is in 2015 

van start gegaan. 

 

Veiligheid 

Overleg overheid 

 
Om de kosten voor personele lasten van de beveiliging van de Joodse gemeenschap te dekken, heeft 

het CJO bij de overheid een structurele bijdrage gevraagd van ongeveer één miljoen euro per jaar. 

Een nota met de toelichting van dit bedrag is op 3 juni 2015 zowel aan Minister Van der Steur van 

Veiligheid en Justitie als de betrokken beleidsmedewerkers bij de NCTV overhandigd. Het 

ministerie heeft te kennen gegeven voor de beveiligingskosten geen structurele financiële bijdrage 

te willen geven. 

Met de gemeente Amsterdam is gesproken over een bijdrage aan de beveiligingskosten van Joodse 

instellingen in Amsterdam. Joodse instellingen in Amsterdam kunnen bij de gemeente een aanvraag 

doen op voorwaarde dat Maror een zeker percentage zal bijdragen. 

BLEW heeft beoordeeld welke beveiligingsaanpassingen urgent zijn en welke  worden verzocht 

zich te wenden tot Maror of eigen gemeente. 

Na de aanslagen in Parijs is gesproken over de gevolgen voor Joods Nederland en de 

noodzakelijkheid van extra maatregelen. Er vinden vooralsnog geen aanpassing aan de 

veiligheidsmaatregelen plaats. 

 

Herdenken 

Kristallnachtherdenking 

De Kristallnachtherdenking is dit jaar gehouden op maandag 9 november. Burgemeester Aboutaleb 

van Rotterdam hield de key note speech. Er was grote publieke belangstelling en  de herdenking is 

succesvol verlopen. Volgend jaar zullen er niettemin enkele verbeterpunten worden doorgevoerd. 
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Jom Ha Sjoa 

Voor het organiseren van de jaarlijkse Jom Ha Sjoa herdenking is een stichting opgericht. In deze 

stichting zal een CJO-bestuurslid zitting nemen, dit jaar is dit Deborah Juliard. 

 

Religieuze zaken 

Sjechieta 

Het NIK signaleert dat de Partij voor de Dieren voornemens is om voor de tweede keer met een 

wetsvoorstel te komen om koshere slacht te verbieden. Het eerdere wetsvoorstel sneuvelde in de 

Eerste Kamer. Staatssecretaris Henk Bleker heeft toen een aanzet gegeven om een convenant op te 

stellen tussen de Joodse organisaties, de vleesindustrie, het Ministerie en andere betrokken 

organisaties om de sjechieta te borgen. Aan dit convenant wordt nog steeds gewerkt. Toch is het 

noodzaak ons nu al voor te bereiden op een nieuw wetsvoorstel. Het CJO steunt het NIK waar 

mogelijk om de sjechieta te handhaven. 

 

Brit Mila 

De VU wil een “verkennend maatschappelijk partnerschap onderzoeksproject rondom 

jongensbesnijdenissen” en heeft het CJO gevraagd deel te nemen. Het CJO houdt contact met de 

onderzoekers. De leden van de werkgroep Brit komen indien nodig bijeen. 

L.R. van der Wieken schreef een bijdrage voor het boek “Jongensbesnijdenis bezien vanuit 

mensenrechtelijk perspectief” getiteld  “De Joodse besnijdenis: waar mensenrechten botsen. 

Religieuze en medische aspecten, geschiedenis en relativiteit.”    

Restitutie en verdeling  

NS en claims 

Met professor Ten Cate (NIOD) is over de rol van de NS bij de deportaties  tijdens de Tweede 

Wereldoorlog gesproken. De heer ten Cate raadt af om nog met een claim naar de NS te stappen. 

Deze gelden zijn verdisconteerd bij het tot stand komen van de Maror gelden. Tevens betaalt de NS 

nu mee aan een monument in Utrecht. 

Erfpacht Amsterdam 

Naar aanleiding van het onderzoek van het NIOD wil de gemeente geld beschikbaar stellen aan de 

Joodse gemeenschap. Het CJO vindt dat deze gelden allereerst naar getroffenen moeten gaan en pas 

daarna naar collectieve instellingen. Gidi Markuszower is afgezant van het CJO in de 

Maatschappelijke Klankbord Groep die de gemeente van advies voorziet. 

Museale verwervingen 

Het CJO gaat zich verder verdiepen in niet geclaimde roofkunst die zich in Nederlandse musea 

bevinden. 

Bestuurlijke zaken 

Bestuurderscursus 

Crescas gaat een bestuurderscursus organiseren. Als start is een eendaagse communicatie training 

gegeven door Bernard Hammelburg en Hans Knoop. De overige trainingen zullen in 2016 

plaatsvinden. 
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Bestuurswissels 

Voorzitter 

Jaap Fransman treedt af als voorzitter. Ron van der Wieken volgt hem op als voorzitter. 

Jaap Fransman blijft aan als vicevoorzitter en zal het dossier SAMO afronden. 

 
Joodse Jeugd 

Itay Garmy zal de Joodse jeugd vertegenwoordigen in het bestuur.  

 
Joodse Jongeren 

Deborah Juliard zal de Joodse jongeren vertegenwoordigen in het bestuur. 

 

Huur 

Het CJO heeft door middel van een aanpassing in het huurcontract de kosten weten te reduceren. 

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2015 

· Joods Maatschappelijk Werk:de heer. J.M.L Fransman, voorzitter (vanaf 1 september 

2015 vice-voorzitter) 

· Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom: de heer L.R. van der Wieken, 

vicevoorzitter (vanaf 1 september 2015 voorzitter) 

· Bij Leven en Welzijn: de heer D. Mok (penningmeester) 

· Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap: de heer G Markuszower (tot 30 juni 2015) 

· Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap: de heer J.L. Soesman (vanaf 1 juli 2015) 

· Joodse jongeren: mevrouw D.R. Juliard 

· Centrum Informatie en Documentatie Israël: de heer A.T. Eisenmann 

· Federatie Nederlandse Zionisten: de heer E. Weisz 

· Nederlands- Israëlitisch Kerkgenootschap: de heer D. Goudsmit 

· Nederlandse Joodse Jeugd: de heer Y. Sasson 

· Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap:  de heer M. Minco 

· Nederlandse Joodse Jeugd: de heer I. Garmy (vanaf 13 oktober 2015) 

 

 



Jaarrekening 2015
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Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen

gevestigd te Amsterdam

ACTIVA

(in euro's)

Toelichting 31 december 2015 31 december 2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Inventaris 231 357 

231 357 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2

Vorderingen op handelsdebiteuren 72.906 23.683 

Belastingen en sociale lasten - 385 

Overlopende activa 329 297 

73.235 24.365 

Liquide middelen 3 345.059 78.334 

418.525 103.056 

Balans per 31 december 2015
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Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen

gevestigd te Amsterdam

PASSIVA

(in euro's)

Toelichting 31 december 2015 31 december 2014

STICHTINGSVERMOGEN 4

Algemene reserve 28.106 52.818 

Bestemmingsreserve 5.000 5.000 

Bestemmingsfondsen 328.957 11.089 

362.063 68.907 

5

Crediteuren 30.658 22.716 

Belastingen en sociale lasten 5.775 516 

Overige schulden 5.801 2.417 

Overlopende passiva 14.228 8.500 

56.462 34.149 

418.525 103.056 

Balans per 31 december 2015

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting 2015 2014

Baten

Subsidies 6 429.400 50.732 

Projectinkomsten 7 13.712 14.315 

Financiele baten 8 1.123 (17)

444.235 65.030 

Lasten

Organisatiekosten 9 73.131 35.710 

Projectuitgaven 10 77.947 48.153 

151.078 83.863 

Te verdelen resultaat boekjaar 293.157 (18.833)

Aan/Van: Bestemmingsfondsen:

Kristallnacht 2013 - (5.140)

Database (966) (1.392)

Veilig in Zicht - (21.378)

Onderzoek Maror gelden / Herpositionering 84.835 - 

Joods Jongeren Fonds 234.000 - 

317.869 (27.910)

Van/Aan: Algemene Reserve: (24.712) 9.077 

Staat van baten en lasten 2015 Staat van baten en lasten 2015
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Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Verbonden partijen

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Inventaris

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland bij de overheid en maatschappelijke organisaties

te behartigen.

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De organisatie is als vereniging op 19 maart 1997 opgericht en heeft met name als doelstelling:

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 33306792 en is 

gevestigd te Amsterdam op het adres Van der Boechorstraat 26.

In de verslagperiode was gemiddeld 1 werknemer in dienst van de organisatie.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en

resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Als verbonden partij van de vereniging kunnen de leden en de bestuursleden worden aangemerkt. Ook de Stichting

Collectieve Maror-gelden Nederland kan als verbonden partij worden aangemerkt, aangezien de vereniging mede

gerechtigd is tot het benoemen van de leden van het bestuur en de gemeenschapsraad van de stichting.

Transacties met verbonden partijen worden vermeld onder de toelichtingen op de Balans en de Staat van Baten &

Lasten.

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na

ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van

ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
Waarderings- en 

resultaatbepalingsgrondslagen

Resultaatbepalingsgrondslagen

Subsidiebaten

Algemeen

Afschrijvingskosten

Financiële baten en lasten

Belastingen

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,

respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke

zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

De vereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

De financiele baten en lasten betreffen ontvangen rentes en bankkosten.

Een positief resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Tekorten worden

in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De doorbelasting van de organisatiekosten aan de projecten geschiedt bij afronding van de projecten.

Subsidiebaten worden opgenomen in het jaar van toezegging, waarna deze in het bestemmingsfonds

gereserveerd worden.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-inkomsten en alle hiermee verbonden, aan

het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inactneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen.
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Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen

gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Inventaris

1
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2014:

Aanschafwaarden - - - - - 630 

Afschrijvingen - - - - - (273)

- - - - - 357 

Overzicht mutaties 2015:

Stand 31 december 2014 - - - - - 357 

Afschrijvingen - - - - - (126)

Stand 31 december 2015 - - - - - 231 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2015:

Aanschafwaarden - - - - - 630 

Afschrijvingen - - - - - (399)

- - - - - 231 

Afschrijvingspercentage: 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12-2015 31-12-2014

Vorderingen Stg. Collectieve Maror-Gelden 72.906 - 13.706 22.433 

Vorderingen Ministerie van Financien 59.200 - 

Overige vorderingen - 1.250 

Belastingen en sociale lasten - 385 

Overlopende activa 329 - 329 297 

73.235 - 73.235 24.365 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Vorderingen Stg. Collectieve Maror-Gelden 31-12-2015 31-12-2014

Stg. Collectieve Maror-Gelden Nederland

* Rechtsherstel vastgoed - - 

* Vernieuwing website 5.599 9.662 

* Veilig in zicht - 4.612 

* Database - 283 

* Kristallnacht 2015 8.107 - 

* Kristallnacht 2014 - 7.876 

13.706 22.433 

Vordering Ministerie van Financien

59.200 - 

59.200 - 

Overige vorderingen

Vordering LJG (inzake Project Gemerkt) - 1.250 

- 1.250 

Belastingen en sociale lasten

Loonheffing - 228 

Omzetbelasting - 157 

- 385 

Overlopende activa

Vooruitbet. bedragen 329 297 

329 297 

3) Liquide middelen

ABN-AMRO .089 44.414 5.795 

ABN-AMRO .342 232.814 3.331 

ABN-AMRO .629 67.831 69.208 

345.059 78.334 

Vorderingen Ministerie van Financien (inzake Onderzoek Maror gelden / 

Herpositionering)

De vorderingen op Maror zijn opgenomen onder de restrictie dat ze afhankelijk zijn van de door Maror gestelde 

voorwaarden en toekenning achteraf.

Uit oogpunt van leesbaarheid zijn alle vorderingen die voortvloeien uit projecten gesaldeerd met eventuele terug te 

betalen bedragen. De negatieve bedragen die zijn opgenomen onder de vorderingen duiden op een schuld aan de 

subsidiegever.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
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PASSIVA

4) Stichtingsvermogen

31-12-2015 31-12-2014

Algemene reserve 28.106 52.818 

Bestemmingsreserve 5.000 5.000 

Bestemmingsfondsen 328.957 11.089 

362.063 68.907 

Nadere specificatie van het Stichtingsvermogen:

Algemene reserve

Stand per 1/1 52.818 43.741 

Resultaatbestemming (24.712) 9.077 

Stand per 31/12 28.106 52.818 

Bestemmingsreserve

Stand per 1/1 5.000 5.000 

Stand per 31/12 5.000 5.000 

Bestemmingsfondsen (projecten in uitvoering)

Project Vernieuwing website 9.662 9.662 

Project Database 460 1.427 

Fonds onderzoek Maror Gelden / Herpositionering 84.835 - 

Oprichting Joods Jongeren Fonds 234.000 - 

328.957 11.089 
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Toelichting op de balans Toelichting op de balans

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2015 31-12-2014

Crediteuren 30.658 22.716 

Reservering 13e maand 3.651 1.906 

Loonheffing 5.580 - 

Reservering vakantiegeld 2.150 511 

Pensioen 195 516 

Nog te betalen bedragen 14.228 8.500 

56.462 34.149 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Inkomsten van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland worden verantwoord op het moment dat de 

toekenning heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt 80% van de toekenning vooruitontvangen en 20% bij afronding 

van het project indien aan de voorwaarden van de toekenning is voldaan. Indien bij afronding van het project niet aan 

de voorwaarden is voldaan bestaat de mogelijkheid dat een deel van de vooruitontvangen gelden dient te worden 

terugbetaald.

Vanaf 1 juli 2012 heeft de vereniging een huurverplichting aan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) van 

€ 6.000 op jaarbasis, welke per 2016 is opgezegd. 
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gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2015 2014    

Baten

Subsidies 429.400 50.732 

Projectinkomsten 13.712 14.315 

Financiele baten 1.123 (17)

444.235 65.030 

Lasten

Organisatiekosten 73.131 35.710 

Project uitgaven 77.947 48.153 

151.078 83.863 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:

6) Subsidies

Subsidie algemeen Maror 50.000 50.732 

Subsidie Onderzoek Maror Gelden / Herpositionering 120.400 - 

Subsidie Oprichting Joods Jongeren Fonds 259.000 - 

429.400 50.732 

7) Projectinkomsten

Subsidie Kristalnacht 2013 - (1.436)

Subsidie Kristalnacht 2014 - 13.876 

Subsidie Kristalnacht 2015 12.796 - 

Subsidie Veilig in Zicht 916 - 

Subsidie Database - (281)

Subsidie Rechtsherstel Vastgoed - 1.298 

Subsidie Gemerkt - 858 

13.712 14.315 

8) Financiele baten

Resultaat rente bank 1.123 (17)

1.123 (17)

Toelichting op de staat van baten en 

lasten
Toelichting op de staat van baten en lasten
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2015 2014

Toelichting op de staat van baten en 

lasten
Toelichting op de staat van baten en lasten

9) Organisatiekosten

Salarissen en sociale lasten 51.145 36.791 

Afschrijvingen 126 126 

Overige personeelskosten 178 336 

Huisvestingskosten 10.013 6.497 

Administratie- en advieskosten 11.482 5.486 

Kantoorkosten 2.194 405 

Verkoopkosten 1.885 1.909 

Algemene kosten 1.312 803 

Doorbelaste organisatiekosten (*Kristalnacht '15) (5.204) (16.643)

73.131 35.710 

10) Projectuitgaven

Kosten Kristalnacht 2013 - 5.093 

Kosten Kristalnacht 2014 - 14.277 

Kosten Kristalnacht 2015 12.796 

Kosten Rechtsherstel Vastgoed - 1.228 

Kosten Veilig in Zicht 2.370 26.444 

Kosten Gemerkt 1.250 - 

Kosten Database 966 1.111 

Kosten Onderzoek Maror Gelden / Herpositionering 35.565 - 

Kosten Joods Jongeren Fonds 25.000 - 

77.947 48.153 

Bij de vereniging is één werknemer in dienst. De vergoeding voor bestuursleden bedraagt nihil.

Doorbelaste organisatiekosten bestaan uit personeels-, kantoor- en huisvestingskosten. Deze worden ten laste 

gebracht van de projecten op basis van beschikbaar budget wat door subsidiegevers beschikbaar is gesteld of

naar redelijheid van dienstverlening. Individuele projectverantwoordingen kunnen afwijken van de 

vaststelling door subsidiegevers.

De doorbelasting van de organisatiekosten aan de projecten geschiedt bij afronding van de projecten.
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Overige gegevens

Resultaatbestemming

Van het positieve resultaat over 2015 van € 293.157 is € 317.869 toegevoegd aan de bestemmingsfondsen en 

€ 24.712 onttrokken aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balans datum

Media januari 2016 is de vaste administratief medewerker langdurig ziek geworden, aangezien er geen 

ziekteverzuimverzekering was afgesloten, heeft het CJO een verplichting dit loon door te betalen tot en met januari 

2017. Indien de werknemer in januari 2017 nog niet is hersteld, zal gedurende het 2e ziektejaar een verplichting 

bestaan om 70% van het bruto loon door te betalen. 

Overige gegevens
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