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Jaarverslag 2020 
 
 
Ter inleiding  
Het NIOD-Fonds is de onafhankelijke steunstichting van het NIOD Instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. In november 2020 heeft het Fonds een 
ANBI-status (categorie Onderwijs, Onderzoek & Wetenschap) verworven. 
Het NIOD-Fonds is een voorzetting van de Stichting Vrienden van het NIOD. Als 
zodanig is het (opnieuw) opgericht in 2019, met als voornaamste doel het NIOD te 
helpen bij het realiseren van zijn doelstellingen op het gebied van onderzoek en 
collectiebeheer. Via het NIOD Fonds kunnen particulieren, organisaties, fondsen en 
bedrijven het NIOD steunen. Het bestuur van het Fonds fungeert daarnaast als 
maatschappelijke adviesraad. 
Het NIOD-Fonds richt zich onder andere op het ondersteunen van jonge 
onderzoekers, zodat onderzoek naar oorlog, holocaust en genocide ook in de 
toekomst mogelijk blijft. Ook kan het NIOD-Fonds bijdragen aan de ambitie van het 
NIOD tot een vrijwel volledige digitalisering van de archiefcollectie van het NIOD. 
 
Het jaar 2020 zou in het teken staan van de viering van het 75-jarig bestaan van het 
NIOD. Doordat deze activiteiten vanwege Covid-19 goeddeels moesten worden 
gecanceld, vielen ook de oorspronkelijke plannen van het Fonds voor een deel in het 
water.  
 
 
Bestuur 
Het bestuur van het NIOD-Fonds bestaat statutair uit 7 tot 9 mensen, met diverse 
achtergronden, van een zekere naam en faam en bij voorkeur aantoonbare affiniteit 
met het werkterrein van het NIOD. Bij de samenstelling is gestreefd naar diversiteit 
naar culturele, sociale en politieke achtergrond, gender en leeftijd, met bijzondere 
aandacht voor de relaties tussen maatschappelijke groepen en de thema’s waar het 
NIOD zich mee bezig houdt. Ten slotte is bij de samenstelling gelet op het 
vermogen/bereidheid een ambassadeursrol te vervullen, en/of advies te geven voor 
fondsenwerving.  
 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Jaarlijks stelt het 
bestuur de doelen van het fonds vast en verdeelt het de binnengekomen donaties en 
bijdragen over projecten van het NIOD. Het bestuur fungeert tevens als 
maatschappelijke raad van advies voor het NIOD. 
 
Het NIOD Fonds heeft een onafhankelijk bestuur, dat bestaat uit: 
• Anne Lize van der Stoel (voorzitter), voormalig Kamerlid (VVD) en bestuurder 
• Stefan de Bruijn (penningmeester), oprichter Castro Communicatie.  
• Judith Sargentini, vice-directeur Artsen zonder Grenzen, voormalig 

Europarlementariër GL  
• Robert-Jan Smits, voorzitter College van Bestuur TU Eindhoven, voorm. 

directeur-generaal Research and Innovation van de Europese Commissie  
• Rocky Tuhuteru, directeur Pelita, journalist, programmamaker/ presentator 



• Gunay Uslu, directeur Hotel Development & Design Corendon, cultuurhistoricus 
(UvA) 

• Natascha van Weezel, schrijver en filmmaker 
 
Het bestuur is in 2020 ondersteund door communicatiemedewerker Kayleigh 
Goudsmit en directiesecretaris van het NIOD, Monique van Kessel. 
 
 
Bijeenkomsten in 2020  
In 2020 is het bestuur vier maal samen gekomen, te weten op  

• 27 januari 2020 – tevens de constituerende vergadering van het bestuur –  
• 25 juni 2020  
• 14 september 2020 
• 25 november 2020 

 
Een vergadering in het voorjaar van 2020 werd als gevolg van de lockdown  
afgelast.  
 
Tijdens elk van de bestuursvergaderingen werd stilgestaan bij de ontwikkelingen op 
en rond het NIOD. In de septembervergadering verzorgde programmaleider Mariëtte 
Wolf een presentatie over het grote Indonesië-onderzoek, terwijl Ugur Ungor in de 
novembervergadering vertelde over daderonderzoek, mede naar aanleiding van het 
zojuist verschenen boek Paramilitarism.  
 
 
Werkzaamheden in 2020 
De belangrijkste werkzaamheden van het Fonds in dit eerste jaar waren: 
• inrichten en formaliseren van bestuurlijke en financieel-administratieve 

processen, de inschrijving in de KvK, bevoegdheidsverklaringen enz.; 
• succesvolle aanvraag ANBI Status 
• opstellen van een beknopt Beleidsplan 2020-2021; 
• vaststellen van het eerste project waarvoor geworven gaat worden: jonge 

onderzoekers (MA studenten, promovendi, of net gepromoveerden) die voor 1 a 
2 maanden naar Amsterdam komen; hun onderzoek moet gekoppeld zijn aan de 
thema’s van het NIOD. Voorwaarden: daily allowance, in principe geen 
huisvesting (wordt nog verder onderzocht)  

• plannen maken voor een wervingscampagne, die oorspronkelijk was gepland met 
het oog op de festiviteiten rond de verjaardag van het NIOD in mei 2020; 

• december 2020 eerste fase werving: via externe nieuwsbrief van NIOD en post 
mailing naar bestaande donateurs, betaling via incasso; als dank voor donatie 
(min. 50 EUR) ontvangen donateurs de bundel 75 jaar NIOD dan wel 100 foto’s 
als cadeau; 

• voorbereiding wervingscampagne gericht werving van nieuwe donateurs voor het 
NIOD-fonds op april/ mei 2020 rondom 20 jaar HGS (9 april) en 
Dodenherdenking (4 mei) en Bevrijdingsdag (5 mei). Wervingscampagne 
ontwikkeld met bureau Jalt. 

 



A. Balans

31-12-2020 31-12-2019

Activa

Vorderingen 0 0

Liquide Middelen 35.798 34.399

Totale activa 35.798 34.399

Passiva

Eigen vermogen 35.798 34.399

Kortlopende schulden 0 0

35.798 34.399
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B. Staat van Baten en Lasten

Realisatie realisatie
2020 2019

Baten

Baten 1.525 10.681

Totaal baten 1.525 10.681

Lasten
 

Materiele lasten 126 253

Totale Lasten 126 253

Exploitatieresultaat 1.399 10.428

Het exploitatieresultaat wordt als volgt verdeeld:

mutatie algemene reserve 1.399 10.428
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C. Toelichting op de Balans

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen

Voorraad 0 0
Debiteuren 0 0

Totaal vorderingen 0 0

Liquide middelen

ING Zakelijke Rekening 5.798 10.399
ING Zakelijke Spaarrekening 30.000 24.000

Totaal liquide middelen 35.798 34.399

Eigen vermogen

Algemene Reserve 35.798 34.399
Totaal eigen vermogen 35.798 34.399

Algemene reserve

Saldo 1 januari 34.399 23.971
Mutatieresultaat 1.399 10.428
Bestemmingsreserve 0 0
Saldo 31 december 35.798 34.399

Kortlopende schulden

Crediteuren 0 0

Totaal kortlopende schulden 0 0
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D. Toelichting op de staat van baten en lasten

Waarderingsgrondslagen voor de staat van baten en lasten:
Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn, voor zover niet anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen
baten en lasten opgenomen

Baten Realisatie Realisatie
2020 2019

Donaties 1.525 10.675
Rente Spaarrekening 0 6
Donatie Stg. L. de Jong 0 0

Totaal Baten 1.525 10.681

Materiele Lasten

Kosten ING Betalingsverkeer 126 147
Aanschaf Boeken voor donateurs 0 106

Totaal Materiele Lasten 126 253

Exploitatieresultaat 1.399 10.428
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