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Stichting het Menasseh ben lsrael lnstituut

BESTUURSVERSTAG

Missie
Als Nederlands wetenschappelijk instituut voor Joodse Studies, levert het Menasseh ben lsrael
lnstituut (Mbll) sinds 1996 met zijn activiteiten een waardevolle bijdrage aan zowel het
algemene academische klimaat als het intellectuele joodse leven in Nederland. Deze
activiteiten omvatten het opzetten en uitvoeren van (inter-) nationale onderzoeksprojecten, de
organisatie van symposia en lezingen, de verzorging van wetenschappelijke publicaties en het
bevorderen van nationale, internationale en interdisciplinaire samenwerking van onderzoekers
op het gebied van Joodse Studies, onder meer door de samenwerking tussen de Universiteit
van Amsterdam en het Joods Historisch Museum.

Participanten
Het instituut kent twee participanten: de Universiteit van Amsterdam en het Joods Historisch
Museum. Deze participanten ondersteunen het instituut financieel en hebben zitting in het
bestuur. Beide instellingen beslissen periodiek over continuering van deze steun. Momenteel is
steun verzekerd tot 1-7-2022. Daarmee is het instituut een academisch samenwerkingsverband
voor Joodse Studies tussen de Universiteit van Amsterdam en het Joods Historisch Museum.
Het instituut bestaat uit een bestuur van momenteel vier leden, een bureau bestaande uit een
directeur en een uitvoerend secretaris en een variërend aantal projectmedewerkers.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019
Mevrouw prof. dr. l.E. Zwiep, voorzitter
De heer prof. dr. E.G.L. Schrijver, secretaris-penningmeester
De heer mr. J.L. Davidson
De heer prof. dr. B.M.J. Wasserstein

Relevante nevenfuncties van bestuursleden
Prof. dr. LE. Zwiep: professor Hebreeuws en Joodse Studies, Universiteit van Amsterdam;
voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden Juda Palache lnstituut; voorzitter
Academische Commissie van de Levisson Stichting (rabbijnen opleiding voor progressief
jodendom); voorzitterAcademische Raad, Nederlands lsraëlitisch Seminarium Amsterdam; lid
lnternational Advisory Board, lnstituut voor Joodse Studiën, Universiteit Antwerpen; lid
Wissenschaftliche Beirat van Deutschli)dische Autoren des 79. Jahrhunderts. Schriften zu Stoat,
Nation, Gesellschaft; lid Adviesraad van Stichting Morasha; lid Adviesraad Amsterdam
Symposium on the History of Food in the Low Countries; lid Wissenschaftliche Beirat van
Amsterdam German Studies; lid Katz Center lnternationalAdvisory Council, Philadelphia; lid
Adviesraad onderzoeksgroep RELICS and Journal of Latin Cosmopolitanism and European
Literatures, Universiteit Gent.

Prof. dr. E.G .1. Schriiver: Algemeen Directeur Joods Historisch Museum, Amsterdam; Bijzonder
Hoogleraar met leeropdracht' Geschiedenis van het Joods Cultureel Erfgoed, in het
bijzonder van het Joodse Boek', Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van
Amsterdam; conservator, Braginsky Collection of Hebrew Manuscripts and PrÍnted Books,
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Bureau
Dr. David Wertheim
Drs. Margreet Witvoet

d irecteu r
uitvoerend secretaris

Zilrich, Zwitserland; voorzitter bestuur Association of European Jewish Museums; JCSAX b.v.,
Haarlem, DGA; bestuurslid Stichting Charlotte Salomon, Amsterdam; lid Wissenschaftlicher Beirat
Jrjdisches Museum Hohenems, Oostenrijk; lid Wetenschappelijke Adviesraad MiQua:
LVR Jridisches Museum im Archàologischen Quartier Kóln, Duitsland;
lid Wetenschappelijke Adviesraad Jewish Museum and Tolerance Center, Moscow, Rusland; lid
Advisory Board John Rylands Research lnstitute, Manchester, Verenigd Koninkrijk; general editor,
Encyclopedia of Jewish Book Cultures, Brill Publishers, Leiden; redactielid Amsterdam Studies in
the Dutch Golden Age, Amsterdam University Press; lid Advisory board Quaerendo; a Journal
Devoted to Manuscripts and Printed Books, Brill Publishers, Leiden.

Mr. J.L. Davidson: Vicevoorzitter Raad van Bestuur , Ernst & Young Nederland; bestuurslid Stichting
Turing Foundation; bestuurslid Bischoffsheim Stichting; bestuurslid Stichting Gan Hasjalom; lid
raad van toezicht Joods Historisch Museum.

Prof. dr. B.M.J. Wasserstein: Harríet & Ulrich E. Meyer Professor Emeritus of Modern European
Jewish History, University of Chicago.

23 juni2O20

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het Joods Historisch Museum is in het bestuur
vertegenwoordigd door prof. dr. E.G.L. Schrijver, de Universiteitvan Amsterdam is in het bestuur
vertegenwoordigd door prof. dr. l.E. Zwiep. Prof. dr. B.M.J. Wasserstein en mr. J.L. Davidson
hebben zitting in het bestuur als onafhankelijke bestuursleden.

Bestuurszaken
Naast het verzorgen van activiteiten en onderzoeksprojecten (zie activiteitenverslag) is in 2019
opnieuw veel aandacht uitgegaan naar de lange-termijn-financiering van het instituut. Het
instituut bekostigt zijn projecten door extern fondsen te werven. Het grootste gedeelte van de
infrastructuur van Mbll wordt bekostigd door de participanten JHM en UvA. Toch is het instituut
ook voor zijn infrastructuur gedeeltelijk afhankelijk van externe fondsenwerving (ongeveer
€30.000,- jaarlijks). ln het verleden kon dit worden bekostigd met een subsidie van de Rothschild
Foundation Hanadiv Europe waar het Mbll van 2007 tot 2016 gebruik heeft kunnen maken.
Omdat dit type subsidie is afgeschaft en vrijwel alle fondsen infrastructurele subsidies uitsluiten, is
het instituut momenteelgedwongen om in te teren op het bestemmingsfonds. Op termijn kan het
voortbestaan van het instituut daarmee in gevaar komen. Daarom beschouwen bestuur en
directie het als de hoogste prioriteit om hier een oplossing voor te vinden. Met dat doel is het
volgende ondernomen:

Er zijn twee aanvragen gedaan bij de subsidieregeling erfpachttegoeden van de gemeente
Amsterdam, met daarin een post voor coórdinatiewerkzaamheden door Mbll. Deze aanvragen zijn
(deels) toegekend.
Er zijn gesprekken met de VU opgezet over een eventuele participatie van de VU in Mbll met
bijbehorende financiële bijdrage. Deze gesprekken zijn nog gaande.
Er zijn zo min mogelijk activiteiten ontplooid die niet extern gefinancierd konden worden en uit
eigen vermogen van Mbll betaald moesten worden.
Er zijn zo veel mogelijk activiteiten ontplooid waarbij het mogelijk was in de begroting een
vergoeding op te nemen voor coórdinatiewerkzaamheden van Mbll.
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Leerstoelen
Het Menasseh ben lsrael lnstituut treedt op als rechtspersoon van twee aan de Universiteit van
Amsterdam ingestelde leerstoelen op het gebíed van joodse studies: de bijzondere leerstoel
Hedendoogs Jodendom ziin Geschiedenis en Cultuur, en de bijzondere leerstoet Jiddisje Toal en
Cultuur, in het biizonder in Nederland. Beide zijn momenteelvacant omdat er geen middelen
beschikbaar zijn om deze leerstoelen in te vullen. Wel wordt er in het kader van de bijzondere
leerstoelJiddisje Taal en Cultuur nog een jaarlijks symposium georganiseerd. Het is de ambitie van
het lnstituut om zo snel als mogelijk weer ten minste een leerstoeljoodse studies te laten bekleden
Met dat oogmerk is een aanvraag gedaan bij de subsidieregelÍng erfpachttegoeden van de
gemeente Amsterdam, voor een leerstoeljoodse studies aan de UvA en voor een leerstoeljoodse
studÍes aan de VU. De VU is hierbij betrokken in het kader van de gesprekken tot mogelijke
participatie van de VU in Mbll. De aanvraag bij de gemeente Amsterdam is deels toelekend. ook is
met dat oogmerk de Menasseh ben lsrael lnstitute Chair for Jewish Studies ingesteld, in het kader
waarvan elke twee jaar een hoogleraar uit de internationale top van de joodse studies naar
Amsterdam komt voor lezingen en een collegeserie voor reguliere studenten aan de UvA. prof.
Steven Nadler heeft de leerstoel in 2019 bekleed.

Activiteitenverslag

Onderzoeksproiecten:

ln 2019 rondde het Mbll het volgende onderzoeksproject af:
Onderzoek naar de naoorlogse collectiegeschiedenisvan Ets Haim-Livraria Montezinos

Publieksevenementen:
17 januari 2019: l"3e Amsterdam Yiddish Symposium: Yiddish Theater. Met medewerking van
Marion Aptroot, Alyssa euint en Evi Michels;
3l januari-15 maart 20L9: lnterviewserie Menosseh spreekt met schrijvers. Met interviews met
Vivian Liska (3l januari 2OI9l, Remco Ensel (14 februari 2OIgl, tlay den Boer (5 maart 2019) en Ester
Wouthuysen (19 maart 2OI9l;
15 mei 201'9: lezing door de bekleder van de Mbll Chair 2019, Steven Nadler getiteld Spinozo and
Menasseh ben lsroel, The Robbi and the Heretic;
26 mei 2019: De Coiro Gezina belicht: film en gesprek met makers: Nederlandse première van
de film From Coiro to the Cloud en gesprek met Michelle Paymar en Abraham L. Udovitch in filmhuis
de Hallen, en Café Belcampo (i.s.m. Stichting Kunst en Dialoog);
28 november 2O79: Presentatie van het boekVerloren in de Tiid von Einstein door David Wertheim.
Boekpresentatie ín het Joods Historisch Museum, met lezing door prof. Jeroen van Dongen.
2 december 2Ot9: A genealogy of dis/plocement. The Bobytonion Jeuvs. Symposium in Spui 25 met
Prof. Ella Shohat, Linda Bouws, en David Wertheim. i.s.m. Spui 25, Joods Cultureel Kwartier &
Duitsland lnstituut Amsterdam;
L8 december 2Ot9: Symposium: De ioodse diaspora in perspectief . Lezingen van lrene Zwiep, David
Wertheim, Caroline Waerzeggers, Bert van der Spek, Jan Willem van Henten, Lieve Teugels, Bob
Becking, Olaf E. Kaper, Karel van der Toorn en Emile Schrijver.

Publicaties
Marion Aptroot (ed.l Yiddish and Modernism; Amsterdom Yiddish Symposiumí2, (Amsterdam,
2019).
Asjer Waterman en Anna E. de Wilde: Reviving the soul of the community. Developments in the
post-wor history of Ets Haim - Livraria Montezinos. Menasseh ben lsrael lnstituut Studies xv
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Overise activiteiten
Jurering en uitreiking 15e Hartog Beemprijs, winnares: Afke Berger met scriptie
Toegelaten/Afgewezen. Een digitale data-anolyse van Joodse aanvrogen tot osielin Nedertand
7938-7939.
Mbll Chair. Prof. Steven Nadler heeft naast de publieksÍezing op 15 mei 2019 een college over
Spinoza en een stafcolloquium gegeven.

Publicaties David Wertheim:
David Wertheim, 'Baudet, Wilders en de politisering van de joodse zaak'Joop.nl,6-4-20t9
David Werth eim, Verloren in de Tijd van Einstein. Op zoek noar de waarheid achter Alfred
Coppel Elsboch (Zutphen: Walburg Pers, 2019)
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BATANS PER 31 DECEMBER

(na voorgestelde resu ltaatbestemming)

ACTIEF

Vlottende activa

Vorderingen

Rekening-courant Joods Historisch Museum

Liquide middelen

PASSIEF

Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden

Crediteuren

Belastingen en sociale premies

Overlopende passiva

Overige

20t9 20t8

23 juni2020

56.339

42.305

24.O34

66.339

€€

13.258

-13.876

473.464

t4.406
-9.868

61.800

1.75L

2.033

44t.992

19

472.847

27.O53

445.794

t.L24

3.075

19.777

58

472.847

8/í 8
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STAAT VAN BATEN EN TASTEN

BATEN

TASTEN

1 Personeel
2 Administratie
3 Wetenschappel ij ke activiteiten
4 Advies

Totaal lasten

SATDO

23 juni2020

20t9 2018

€€

Bijdrage Universiteit van Amsterdam
Bijdrage Joods Historisch Museum - infrastructuur
Bijdrage Joods Historisch Museum - projecten
Bijdrage Rothschild Foundation Hanadiv Europe
Bijdrage St. Collectieve Maror-gelden Nederland
Stichting Levi Lassen

Bijdragen donateurs
Overige bijdragen
lnkomsten lezingen

lnkomsten publicaties

Totaal baten

38.000
25.000

17.2LO

0
24.816

0
L.770

L3.622
r.257

602

38.000

15.000
9.524

29.545
18.680

t7.250
540

8.835

575
362

t22.278 138.512

99.615

6.094

23.40t
8,420

118.245
4.272

18.303
5.841

137.529 146.551

-t5.252 -4'Í47
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G RONDSTAGEN VOOR WAARDERING EN RESUTTAATBEPATING

AL6EMEEN

Contin ui'teitsparagraaf

Naast het verzorgen van actíviteiten en onderzoeksprojecten is in 2019 opnieuw veel aandacht
uitgegaan naar de lange termijn financiering van het instituut. Het instituut bekostigt zijn projecten
door extern fondsen te werven. Het grootste gedeelte van de infrastructuur van Mbll wordt
bekostigd door de participanten JHM en UvA. Toch is het instituut ook voor zijn infrastructuur
gedeeltelijk afhankelijk van externe fondsenwerving (ongeveer €30.000 jaarlijks). ln het verleden
kon dit worden bekostigd met een subsidie van de Rothschild Foundation waar het Mbll van 2007
tot 2016 gebruik heeft kunnen maken. Omdat deze subsidie is afgeschaft en vrijwel alle fondsen
infrastructurele subsidies uitsluiten, is het instituut sindsdien aangewezen om in te teren op het
bestemmingsfonds. Op termijn kan het voortbestaan van het instituut daarmee in gevaar komen.
Daarom beschouwen bestuur en directie het als de hoogste prioriteit om hier een oplossing voor te
vinden. ln 2019 zijn wederom alleen activiteiten ontplooid als daar een externe financiering voor is
ontvangen, zijn de eerder gestarte gesprekken om externe financiering en participatie te realiseren
voortgezet en is de bijdrage door een van de vaste participanten verhoogd. De lange termijn
financiering zal in de toekomst prioriteit moeten blijven houden.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een

kalenderjaar.

Statutair / vestigingsadres
De rechtspersoon is gevestigd te Amsterdam

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De presentatie van de vergelijkende
cijfers is aangepast naar aanleiding van een verbeterde presentatietoelichting in de
jaarrekening van 2019.

Activiteiten
Als Nederlands wetenschappelijk instituut voor Joodse Studies, levert het Menasseh ben
lsrael lnstituut (Mbll) sinds 1996 met zijn activiteiten een waardevolle bijdrage aan zowel
het algemene academische klimaat als het intellectuele joodse leven in Nederland. Deze

activiteiten omvatten het opzetten en uitvoeren van (inter-) nationale
onderzoeksprojecten, de organisatie van symposia en lezingen, de verzorging van
wetenschappelijke publicaties en het bevorderen van nationale, internationale en
interdisciplinaire samenwerking van onderzoekers op het gebied van Joodse Studies,
onder meer door de samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het Joods
Historisch Museum.

23 juni 2020

10118



Stichting het Menasseh ben lsrael lnstituut

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemeen in Nederland

geldende grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op

basis van historische kosten, Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk

onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen

hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Debiteuren

De vorderingen op debiteuren worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen.

Overige vorderingen

De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

liquide middelen

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

rechtspersoon.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

23 juni2O20
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagiaar, worden in acht genomen indien z'rj voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Overige bedrijfsopbrengsten
Toegekende subsidiebijdragen worden ten gunste van de winst- en verliesrekening
gebracht in het jaarten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de
opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.

23 juni2020
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TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen:

Te ontvangen

Nog te ontvangen subsidies
Vooru itbetaalde kosten
Debiteuren

Bestemmingsfonds

Stand op 1 januari

Saldo van baten en lasten boekjaar

Stand op 31 december

Vooruitontvangen:
- bijdragen vanuit Maror-gelden Overheid
- bijdrage Rothschild Foundation (Hanadiv)

- bijdrage Gemeente Amsterdam
Te betalen kosten (vakantiegeld)

2019 2018

13.258

42.30s
-15.252

t4.406

50.452
-8.747

23 juni2020

€ €

L3.262 4.883

0

9.523

0
-3

Het bestemmingsfonds wordt aangewend ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Overlopende passiva:

27.O53

0

0
438.677

3.316

42.305

13.643

2.L38
0

3.996

441.993 19.777
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Specificatie lasten:

7 Personeel
7.I Brutosalarissen

L.2 Sociale lasten
1.3 Kostenwoon-werkverkeer
L.4 Overige personeelskosten

Totaal personele lasten

Het aantal werknemers (fte) bedroeg in 2019 gemiddeld 1,65 (2018: 1,51).
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

2 Administatie
2.L Portokosten
2.2 Telefoon/email
2.3 Drukwerk & fotokopieën
2.4 Representatiekosten
2.5 Advertentiekosten
2.6 Overige administratiekosten

Totaal admistratieve kosten

20t9

23 juni2020

2018

€€

83.841

L5.326
2.278

-1.831

97.299
t7.765
2.278

902

99.615 ttg.24s

2.459
727

0
L.433
1.031

444

0

963

0
602

1.650
t.o47

6.094

9.989
3.004

4.908
5.500

4.272

3 Wetenschappelijke activiteiten
3.1 Drukkosten publicaties
3.2 Diverse kosten
3.3 Reis- en verblijfkosten
3.4 Honoraria

Totaa I koste n wete nscha ppelijke octiviteiten

4 Advies
4.1 Advieskosten (accountant, vertaler e.a.)

Totaal advieskosten

L.267
600

6.700

9.736

23.40t

8.420

18.303

5.841

8.420 s.841
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Àmsterdamsche Accountants & Belastingadviseurs
Startbadn 6, ll85 XR Amstelveen . Postbus 7817. IOOS AA Amsterdam
Í {a?O) 262 18 8l ' intoígramsterdamsche.ac . www.amsteÍdams€h€.èc
BTW ní NL8224,04.771.8.01 . KVK 3439 1960

CONTROTEVERKTARING VAN DE ONAFHANKELI'KE ACCOUNTANT

Amstelveen, 23 iuni 2020 Ref: AAB/200188

Aan: het bestuur van Stichting het Menasseh ben lsrael lnstituut voor joodse sociaal-wetenschappelijke en
cultuurhistorische studies

A. Verklarlng over de jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting het Menasseh ben lsrael lnstituut voor joodse sociaal-
wetenschappelijke en cultuurhistorische studies te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting het Menasseh ben lsrael lnstituut voor joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische
studies per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de door het bestuur
gekozen grondslagen voor financiële verslaggeving zoals beschreven in de jaarrekening van de stichting.

De jaarrekening bestaat uiti
l-. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons ooÍdeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

wij zijn onafhankelijk van Stichting het Menasseh ben lsrael lnstituut voor joodse sociaal-wetenschappeli.ike en
cultuurhistorische studies zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (vGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materiële onzekerheid over de continuiteit
Wlj vestigen de aandacht op het onderdeel 'grondslagen van waardering en resultaatbepaling' in de toelichting
van de jaarrekening op bladzijde 10, waarin uiteengezet is dat de continuiteit van de Stichting op basis van de
liquiditeits- en vermogenspositie ultÍmo 2019 en de toekomstige financiering van de infrastructuur van de
stichtingsactiviteiten onzeker is. Het bestuur heeft kostenbesparende maatregelen genomen en is bezig met
additionele financiering voor de langere termijn financiering van de infrastructuur van de stichting om haar
continuïteit te waarborgen. De condities zoals beschreven in het onderdeel 'grondslagen van waardering en
resultaatbepaling' in de toelichting van de jaarrekening duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel
belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de
Stichting. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
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B. Verklaring ovcr dc ln het rappoÍt opgênomen endere lnÍormatle

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Íapport andere informatie, die bestaat uit:
bestuursverslag;
overíge gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zÍjn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van in Nederland algemeen aanrnarde grondslagen voor financiële
verslaggeving, vereist is.

Wij hebben de andere lnformatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afrvijkingen bevat,

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard lZO. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bÍj de jaarrekenlng.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het Jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen noor financiële verslaggeving.

G. Beschrlplng van verantwoordelljkheden met betÍekldnt tot de faarrckcnlng

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergevên van de laarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te z'rjn met de in de
relwante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

ln dit kader is het bestuur veÍentw(rcrdeliik voor een zodanige lnterne beheerslng dle het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelljk te maken zonder afirijkingen van materieel belang als gevotg
van fouten offraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afuiegen of de Stichting in staat is om haar werkzaamheden
in continuÏteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de Stlchting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiglng het enige realistische
alternatíef is.

Onze vemntutoordelijkheden voor de controle von de jaarrekening
onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tiidens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afrvijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redel'rjkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de econornische beslissingen die
gebruikers op basis van deze iaarrekening nemen. De materialiteit beihvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende aftvijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professloneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvormlng toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de rlsÍco's dat de jaarrekening afuiijkingen van materieel belang bevat als
gwolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden Fl
en het verkrflgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is llÍ
hêt risico dat een afrrtrijkÍng van materieel belary niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 

-sprake zijn van samenspanning valsheid in geschrifte, het opzettel'rjk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de Interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn ln de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor Íinanciële verslaggevlng en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen Aie laarover in de
jaarrekening staan;

A
A

a

a

a

a

a

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-ínformatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in contlnuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materleel belang bestaat, zijn wii verplicht om
aandacht in onze controleverklarlng te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen lnadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstigà
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar cÀntinuïteit niet
langer kan handhaven;

het evalueren van de presentatiq structuur en ínhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

a het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij cornmuniceren met de met Sovernance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en tirfling
van de controle en over de signiflcante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele signiflcante tekortkomingen ln de interne beheersing,

Hoogachtend,

Amsterdamsdre Accountants & Belastingadviseurs B.V.

ttl
Drs. V. Renes RA
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BIJIAGE: VERDETING KOSTEN OVER INFRASTRUCTUUR EN PROJECTEN .2019
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Lasten Baten
€€

87.878 58.000

9.374 7.202

372 2.185

3.5L2 6.249

18.051 L7.zLO

18.340 2L.431

Saldo
€

lnfrastructuur

Projecten

Leerstoel Jiddisj: symposium en publicatie

Cahiers/donateurs

Publieksbijeenkomsten

Onderzoèksprojecten

Diversen (Mbll Chair, publicatie Elsbach,
Hartog Beem Scriptieprijs)

Totaal: saldoverlies

-19.878

-2.773

1.813

2.737

-84t

3.091

137.529 122.278 t5.252
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