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Balans per 31 december 2021

2021 2020
Euro Euro

Activa

Immateriële vaste activa

Databank € 3.663 € 1.500

Vlottende activa

Voorraad publicaties € 125 € 250

Liquide middelen

Saldo Bank € 1.501 € 2.789

€ 5.289 € 4.539

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve € 1.973 € -2.975

Langlopende schulden

Renteloze Lening Sympathisanten € 3.316 € 7.514

€ 5.289 € 4.539

Het resultaat over 2021 is toegevoegd aan de Algemene reserve:
Stand algemene reserve per 1-1-2021 € -2.975
Resultaat 2021 € 4.948
Stand algemene reserve per 31-1-2021 € 1.973



Baten en lasten 2021

2021

Opbrengst schenkingen € 10.054

Totaal baten € 10.054

Uitgifte publicaties € 746
Reiskosten € 432
Onderzoek/website € 1.453
Diverse kosten € 305
Kosten acties € 1.301
Promotiekosten € 869

totaal lasten € 5.105

Resultaat over het jaar € 4.948



Toelichting op de jaarrekening.

Net zoals 2020, stond 2021 in het teken van de corona. Dit had een weerslag (beperking) in onze 
activiteiten. De Srebrenica Genocide herdenking werd op sobere wijze gerealiseerd. Andere 
activiteiten zoals de jaarlijkse conferentie van de European Network Remembrance en Solidarity, 
de herdenking van het Molotov Ribbentoppact werden of verdaagd, of digitaal gerealiseerd. Wat 
wel doorging was de jaarvergadering van het Platform of European Memory and Conscience 
(PEMC) die in Praag werd gehouden. Het tien jarig bestaan van het PEMC werd tevens gevierd. 

Al met al heeft dit tot minder kosten geleid ten opzichte van de jaren daarvoor (…. 2019). Omdat 
wij voldoende donaties kregen, hebben wij die gebruikt om onze databank te verrijken met 
audiobestanden met interviews van dissidenten. Dit betreft het bedrag van ruim twee duizend 
euro. Tevens hebben wij donaties gebruikt om een deel van onze schulden af te lossen. 

Inzake de Baten en Lasten hebben we de post ‘Onderzoekskosten’ niet geactiveerd. Dit is een 
project dat factsheets over de historie van (voornamelijk Nederlandse) NGO’s moet opleveren. 
Veel is onzeker of dit werkelijk tot een tastbaar resultaat leidt. Als achtergrondinformatie website 
en acties gebruiken wij deze reeds. We hebben daarom besloten om deze kosten niet te 
activeren. De post ‘Kosten acties’ betreffen in hoofdzaak kosten gemaakt voor de Srebrenica 
Genocide herdenking. De post ‘Promotiekosten’ betreffen in hoofdzaak een gift aan Libri Prohibiti 
in Praag. Deze organisatie ondersteunt ons met het verstrekken van informatie. 

De post ‘Diversen’ bevat uitgaven (zoals kosten bank, boekhouder enzovoort) die niet direct 
gerelateerd zijn aan ‘uitgaven ten dienste van de doelstelling’. In relatie tot de totale lasten is dit 
slechts 6%. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen uit hoofde van hun functie. 


	voorblad
	balans
	w&v
	Toelichting

