
Versie: 2019 definitief 

1 

Jaarrekening 2019 
 Stichting Alkmaarse Synagoge 

Alkmaar 



Versie: 2019 definitief 

2 

Inhoud 

Rekening en verantwoording 
Verslag van de kascommissie 3 

Accountantsrapport 
Samenstellingsverklaring van de accountant 4 

Jaarverslag  
Stichtingsgegevens 5 
Jaarverslag van het bestuur 6 

Jaarrekening   
Balans per 31 december 2019   7 
Staat van baten en lasten over 2019   7 
Staat van bezittingen en afschrijvingen  8 
Financiële verantwoording 2019 9 
Toelichting op de balans per 31 december 2019  9 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2019             10 



Versie: 2019 definitief 

3 
 

 

  



Versie: 2019 definitief 

4 



Versie: 2019 definitief 

5 

Stichtingsgegevens 

Naam:   Stichting Alkmaarse Synagoge 

Adres:   Hofstraat 15-17 
1811 EV Alkmaar 

E-mail: Info@alkmaarsesynagoge.nl 
Website: www.alkmaarsesynagoge.nl 

KvK nummer: 41241931 

RSIN nummer: 806779019 

BTW nummer: 8067.79.019.B.01 

Bank: ING 
Rekeninghouder: Stichting Alkmaarse Synagoge, Alkmaar 
IBAN: NL46 INGB 0007 7780 10 
SWIFT/BIC Code: INGBNL2A 

Doelstelling: De stichting Alkmaarse synagoge is opgericht 2 juli 1997 en heeft ten doel de 
verkrijging van-, het onderhouden van-, en het in ere herstellen van de voormalige 
synagoge Hofstraat 13 /17 1811 EV Alkmaar, zodat het mogelijk wordt voor de 
toekomst dit historische gebouw in te richten als Joods monument ter nagedachtenis 
van de Joodse gemeenteleden van Alkmaar. 
 Ter ondersteuning van de geschiedenis van de Joden van Alkmaar krijgt het gebouw 
de bestemming van museum en cultureel en educatief middelpunt van het Joodse 
leven in Noord-Holland ten Noorden van het Noordzeekanaal, alles in de ruimste zin 
van het woord. 

Beleidsplan:  Het Beleidsplan is [hier] te vinden 

Bestuur: M.L. Citroen voorzitter
H. Scheelings  secretaris
J. Duizend  penningmeester 
S. Frogel  algemeen bestuurslid 
G. Reisenstadt  algemeen bestuurslid
De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen
geen bezoldiging voor de door hen verrichte werkzaamheden.

http://sas.dln.solutions/wp-content/uploads/2020/01/GRE-BELEIDSPLAN-STICHTING-ALKMAARSE-SYNAGOGE-2019.pdf
dmhag
Markering
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Jaarverslag van het bestuur 
 
Algemeen 
In 2019 heeft de SAS conform haar doelen diverse activiteiten uitgevoerd op museaal, sociaal, 
cultureel en religieus vlak. Dit kon alleen plaatsvinden door de inzet van de vrijwilligers. Hun rol kan 
niet overschat worden. 
 
Voor het bestuur was 2019 een jaar van bezinning en reorganiseren. De samenstelling van het 
bestuur is aanzienlijk veranderd. Verspreid over het jaar traden de bestuurders Sugette Hupkens, 
Inna Zass en Renske Mol af nadat zij jarenlang ziel en zaligheid hebben gestoken in de SAS. Henk 
Scheelings en Jaap Duizend zijn respectievelijk als secretaris en penningmeester toegetreden tot het 
bestuur.  
 
Het bestuur streeft ernaar door gebruikmaking van moderne technieken de communicatie met haar 
vrienden en donateurs te verbeteren. Projecten als het vervangen van de website maar ook de 
invoering van digitale e-mail en nieuwsbriefsystemen hebben de aandacht van het bestuur.  
 
Museale activiteiten 
De SAS vervult een belangrijke rol als museum over Jodendom en de geschiedenis van de Joodse 
gemeenschap in Alkmaar en de kop van Noord-Holland. Tijdens de wekelijkse vrijdagse 
kaasmarktdagen mochten onze vrijwilligers bezoekers uit binnenland en buitenland in de Alkmaarse 
synagoge ontvangen. De SAS nam ook dit jaar weer deel aan de Open Monumentendag. Tevens 
vonden er regelmatig rondleidingen met voorlichting over antisemitisme en discriminatie plaats voor 
scholieren uit Alkmaar en de omgeving.  
 
Sociaal-culturele activiteiten  
Er zijn wederom sociaal culturele activiteiten uitgevoerd door de SAS. Er zijn lezingen en 
tentoonstellingen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Florry Vyth heeft een boeiend 
presentatie gehouden over de door haar gemaakte Immuno Art werken. Haar werken zijn enige tijd 
in de synagoge tentoongesteld.  
Op uitnodiging van de gemeente Alkmaar heeft een van onze bestuursleden de onthulling van een 
herdenkingsplaquette in Darmstadt (Duitsl.) bijgewoond voor de tijdens de 2e wereldoorlog 
vermoorde joden uit Alkmaar en zusterstad Darmstadt.  
 
Religieuze activiteiten 
De religieuze activiteiten vormen een belangrijke taak van de SAS. Maandelijks vindt er een 
vrijdagavond dienst plaats die door een vaste groep bezoekers wordt bezocht. De diensten zijn 
steeds geleid door Anna de Voogt en steevast afgesloten met een bescheiden maar zeer gezellige 
maaltijd. 
 
Voor de belangrijke feestdagen als Pesach, Sjawoe’ot, Soekot en Chanoeka heeft de SAS diverse 
geslaagde bijeenkomsten georganiseerd. De Seider en Chanoeka-vieringen telden ieder rond de 40 
bezoekers waarmee de synagoge vol zat. Maaltijd en aankleding waren wederom uitstekend 
verzorgd door de vrijwilligers van de SAS. 
 
In december vond een zaterdagochtend dienst plaats. Extra bijzonder in deze dienst was de 
naamgeving of Zewed Habat van de kleindochter van onze chazan. Mede hierdoor was dit een zeer 
geslaagde bijeenkomst die met een feestelijke receptie werd afgesloten in de aanwezigheid van ruim 
70 bezoekers uit binnen- en buitenland.  
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Jaarrekening 
 
Balans per 31 december 2019 
 

   31 dec. 2019 31 dec. 2018 
Activa    
Materiële vaste activa      
       Onroerend goed   173.705  150.000 
       Restauratie     23.705 
       Thorarol   6.150   
       Overig   29.286  49.586 
Vlottende activa      
       Vorderingen   206  455 
       Liquide middelen   32.693  36.314 
      

Totaal activa   242.040  260.060 
      

      
Passiva    
Kapitaal      
      Algemene reserve   227.388  220.050 
      Bestemmingsreserve Thorarol   14.652   
      Reservering   0  8.000 
Kortlopende schulden   0  32.010 
      
Totaal passiva   242.040  260.060 

 
 

Staat van baten en lasten over 2019 
 

   31 dec. 2019 31 dec. 2018 
Baten      

Giften & culturele activiteiten (particulieren)   3.386  6.630 
Educatieve activiteiten (scholen)    802   
        
Som der baten          4.188               6.630  
      

Lasten      

Huisvestingskosten   4.582  4.601 
Kosten beheer en administratie   1.726  2.369 
Overige kosten   1.750  2.688 
Afschrijvingen   2.291   
        
Som der lasten          10.349               9.659  
      

Saldo van baten en lasten             -6.161             -3.028  
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Staat van bezittingen en afschrijvingen 
 
Bedragen in euro’s 
 

Omschrijving Aanschaf- Aanschaf- 1e jaar  Boek- Afschrijv. Correctie Reguliere Boek- Afschr. 
  jaar waarde af- waarde vorige  afschrijv. in 2019 afschrijv. waarde methodiek 
     schrijv. 31-12-18 boekjaren vorige jaren 2019 31-12-19   
Inventaris 2012-2014 9.817,89 2013 6.745,74 3.072,15 6.745,74   0,00 Lineair 5 jr 
Bima/arke 2011-2012 34.128,44 2013 29.009,18 5.119,26 3.862,38 1.796,20 23.350,60 Lineair 20 jr 
Monument 2011 4.849,79 2012 3.917,00 932,79 764,64 242,49 2.909,87 Lineair 20 jr 
Beamer 2011 3.239,05 2012 1.036,80 2.202,25 1.036,80  0,00 Lineair 5 jr 
Verlichting 2011 2.108,13 2012 674,80 1.433,33 674,80   0,00 Lineair 5 jr 
Tafels 2011 1.257,00 2012 402,40 854,60 402,40   0,00 Lineair 5 jr 
Soeka 2011 5.042,02 2012 4.071,50 970,52 794,19 252,10 3.025,21 Lineair 20 jr 
Keukenapp. 2011 4.789,92 2012 1.532,76 3.257,16 1.532,76   0,00 Lineair 5 jr 
Boekenkast MF 2011 2.948,00 2012 943,20 2.004,80 943,20   0,00 Lineair 5 jr 
Edu-kastjes 2011 1.237,71 2012 396,00 841,71 396,00   0,00 Lineair 5 jr 
Hardware 2011-2014 1.067,48 2012 856,88 210,60 856,88   0,00 Lineair 5 jr 

      18.009,79 2.290,79   
    Correcties vorige jaren:  18.009,79   
    Totaal afschrijv. 2019:   20.300,58   
          
    Afschrijvingen in Staat van baten & lasten: 2.291,00   

 

Bezittingen waar niet op wordt afgeschreven: 

Onroerend goed  173.705 
Thorarol       6.150 *) 
*)     De thorarol is al in 2017 aangeschaft en is toen abusievelijk in de kosten opgenomen.  
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Financiële verantwoording  2019 
 
Algemene grondslagen voor verslaglegging 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De 
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 
Omzetverantwoording 
Onder netto baten worden verstaan de ontvangsten van derden in welke vorm dan ook. De baten 
van de stichting omvatten voornamelijk giften en opbrengsten uit  culturele activiteiten. 
 
Algemeen 
Sinds het gereedkomen van de renovatie van de synagoge eind 2011 zijn zowel in de jaarlijkse 
balansen als ook in de winst- en verliesrekeningen boekingen/posten blijven staan die terug te 
voeren zijn naar de renovatieperiode. Na raadpleging van de accountant is besloten om de 
betreffende boekingen/posten in dit boekjaar te muteren. Hierdoor zal in de komende jaren sprake 
zijn van meer overzichtelijke jaarlijkse balansen en winst- en verliesrekeningen. 
Het resultaat over 2019 bedraagt -€6.161. Dit verlies is inclusief -€2.291 aan afschrijvingen over 2019.  
 
Toelichting op de balans per 31 december 2019 
Materiële vaste activa 
1. De post ‘Restauratie’ is in 2019 toegevoegd aan ‘Onroerend goed’. 
2. De in 2017 aangeschafte Thorarol is alsnog onder de materiële vaste activa opgenomen. 
3. De overige materiële vaste activa worden op de balans gewaardeerd tegen de  

aanschaffingswaarde verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijving. Zie bijgaande Staat van 
bezittingen en afschrijvingen. Er hebben sinds 2016 geen afschrijvingen meer plaats gevonden. 
Dit is in 2019 gecorrigeerd. 

 
Kapitaal 
De bestemming van de sinds 2012 opgenomen ‘Reservering’ van €8.000 is onbekend. Deze is 
toegevoegd aan het Kapitaal. Tevens is er een bestemmingreserve Thorarol gevormd. Zie volgende 
alinea.  
 
Bestemmingsreserve Thorarol 
Deze post ter grootte van €14.652 is nieuw op de balans 2019 opgenomen. Dit bedrag is 
samengesteld uit de sinds 2013 voor de aanschaf van Thorarollen bestemde donaties verminderd 
met de in 2017 aangeschafte Thorarol. 
 
BTW 
De meerdere BTW-posten zijn in de balans 2019 gesommeerd tot 1 post BTW. 
 
Crediteuren 
Sinds 2012 staat er een post ‘Crediteuren’ ter grootte van €32.010,19 op de balans, die ontstaan is 
tijdens de renovatie. Dit betreft mogelijke schulden aan leveranciers die niet meer betaald hoeven te 
worden. Daarom is besloten om deze post te laten vervallen. 
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Toelichting op het verloop van het eigen vermogen 
Kapitaal per 1 januari 2019   220.050 
Correcties op voorgaande jaren:   
  Crediteuren aanpassing  32.010  
  Correctie Thorarol  -6.652  
  Correctie foutieve boekingen -11.860  
    13.498 
Herzien kapitaal per 1 januari 2019  233.548 
Resultaatbestemming   -6.161 
Kapitaal per 31 december 2019  227.388 

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 
Afschrijvingen 
Er hebben sinds 2016 geen afschrijvingen meer plaats gevonden. In 2019 zijn de afschrijvingen hervat 
en zijn over de jaren 2016 t/m 2018 alsnog de afschrijvingen in de vorm van correcties opgenomen. 
Zie bijgaande Staat van bezittingen en afschrijvingen. 
 
Mutaties 
Dit betreft de afschrijvingen over de jaren 2016 t/m 2018. 
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 
Stichting Alkmaarse Synagoge heeft met ingang van 15 december 2011 een huurovereenkomst 
afgesloten voor de huur van een multifunctionele ruimte aan de Hofstraat 17 te Alkmaar. De 
jaarlijkse huur bedraagt vanaf de ingangsdatum €1.368. De huurprijs is onderworpen aan de CPI 
Indexclausule. De huurovereenkomst  wordt telkens voor een periode van 5 jaar verlengd behoudens 
opzegging door huurder dan wel verhuurder tegen het einde van de huurperiode met inachtneming 
van een opzegtermijn van tenminste 6 maanden. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
De corona pandemie heeft sinds begin maart 2020 alle activiteiten stilgelegd, waardoor er geen 
inkomsten uit activiteiten worden verkregen. Ook de ontvangst van giften blijft achter. Het wegvallen 
van de activiteiten heeft hier mogelijk mee te maken. Verzoeken voor ondersteuning door de 
overheid en subsidieverlenende instanties hebben (nog) niet tot resultaat geleid. Zolang de 1,5 meter 
afstandsbeperking voortduurt, is het heel moeilijk in het gebouw met beperkte omvang om op 
verantwoorde wijze bezoekers en groepen mensen te ontvangen.  Ondanks het uitblijven van 
inkomsten is de continuïteit vooralsnog gewaarborgd. 
 
Alkmaar,  29 juni 2020 
Stichting Alkmaarse Synagoge 
 
 
 
 
 
 
M.L. Citroen    H. Scheelings     J. Duizend 
voorzitter     secretaris     penningmeester 




