
BALANS EN RESULTAATBEREKENING 2018 
 
De Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument is ontstaan in december 2014 na de fusie van de 
Stichting Loods 24 met de Stichting Joods Kindermonument. Loods 24 had beperkte fondsen en 
publiceerde geen jaarcijfers. Joods Kindermonument kende een eigen ANBI status, waarbij jaarcijfers 
werden gepubliceerd. Beide stichtingen hebben het jaar 2014 zelfstandig afgesloten waardoor 2015 
het eerste jaar was met gepubliceerde cijfers. De Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument had 
de volgende activa en passiva op balansdatum en de volgende baten en lasten in 2018. 
 

Balans per 31 december 2018  
 

  
 

Activa     

  2017 2018 

     

Liquide Middelen €         37.304  €      45.264 

Nog te ontvangen bedragen Stolpersteine  €               133  - 

Nog te ontvangen bedragen Tuschinki aan de Maas  €          1.500 

Vooruitbetaalde bedragen internet 2019  €               388  €            388 

Verleend voorschot onkosten bestuur  €              38 

     

Totaal  €         37.825  €      47.190 

  
 

  
 

Passiva    

  2017 2018 

     

Reserve algemeen  €           2.887   €        3.171 

Bestemmingsreserve Herdenking  €           3.241  €        2.990 

Bestemmingsreserve Stolpersteine  €               916  €        2.899 

Bestemmingsreserve primair onderwijs (ex Joods 
Kindermonument)  €         22.781  

     
€      22.570 

Bestemmingsreserve voortgezet onderwijs en HBO (V-
fonds)  

€        3.812 

Bestemmingsreserve Tuschinski aan de Maas  €        3.734 

Reserve herdruk boekjes Piraten  €           8.000  €        8.000 

Nog te betalen onkosten primair onderwijs   € 14 

     

Totaal  €         37.825  € 47.190 

 
 
Toelichting op de balans: 

- De  toename van het balanstotaal bestaat grotendeels uit de ontstane 
bestemmingsreserves. Voor Stolpersteine plaatsingen ontving de Stichting een 
tegemoetkoming in de onkosten van een goede doelen stichting. Voor uitgaven aan 
projecten voor het voortgezet onderwijs heeft de stichting een subsidie ontvangen van het 
V-fonds. In 2019 belegt de Stichting - in samenwerking- een avond ter herdenking van 
Abraham Tuschinki, hiervoor zijn van de medeorganisatoren reeds bedragen ontvangen om 
deze avond te financieren.  



Resultaatberekening 2018  

 
 

Baten 2018 

   

Ten behoeve van Herdenking €          1.829 

Ten behoeve van Stolpersteine €          7.620 

Ten behoeve van projecten primair onderwijs €             500 

Ten behoeven van projecten voortgezet onderwijs en HBO €          7.500 

Ten behoeve van de avond Tuschinksi aan de Maas €          3.750 

Giften algemeen €          1.022 

Rentebaten  €                36 

   

Totaal €        22.257 

 
 

Lasten  2018 

   

Besteed aan Herdenking - 4 mei en 31 juli €          2.080 

Besteed aan Stolpersteine €          5.504 

Besteed aan projecten primair onderwijs €             711 

Besteed aan projecten voortgezet onderwijs €          3.688 

Ten behoeven van de avond Tuschinski aan de Maas €                16 

Kosten beheer en administratie €             906 

   

Totaal  €       12.905 

 
 

Resultaat €         9.352 

 
 
Toelichting op de resultaatberekening: 
 
 
De controle van de boeken inzake het boekjaar 2018 heeft plaatsgevonden op 7 mei 2019. De 
boekhouding is in goede orde bevonden door de kas controle commissie. 
 
 


