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De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar 
Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar 
dagboek schreef. De stichting brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd 
onder de aandacht, mede ter bezinning op de gevaren van antisemitisme, racisme en 
discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie.
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Voorwoord

De wereld maakt al bijna anderhalf jaar een ongekende crisis door, die voor iedereen en ook voor 
de Anne Frank Stichting enorme gevolgen heeft. Als onderdeel van de wereldwijde inspanning om 
de verspreiding van het Corona-virus tegen te houden, hebben wij het museum in 2020 drie keer 
moeten sluiten. En nog altijd, sinds half december, is het museum gesloten. In 2019 ontvingen we 
1,3 miljoen bezoekers, in 2020 is dat aantal teruggelopen tot 396.779 bezoekers. 

In haar nu 64-jarig bestaan heeft de Anne Frank Stichting zich - als onafhankelijke, museale en 
educatieve organisatie - altijd zonder structurele overheidssteun kunnen redden. Als gevolg van 
uitblijvende entreegelden zijn we in 2020 gedwongen tot het nemen van pijnlijke maatregelen. 
We ontkomen niet aan organisatieaanpassingen om de kosten te verlagen en tegelijkertijd ervoor 
te zorgen dat de kern van onze museale en educatieve missie uitgevoerd kan blijven worden. We 
hebben afscheid moeten nemen van bijna een vijfde van onze medewerkers. 

2020 heeft gelukkig ook lichtpunten en successen. Het Anne Frank videodagboek, dat we samen 
met Every Media in maart 2020 lanceren, trekt maar liefs 6,5 miljoen kijkers. We krijgen wereldwijd 
veel positieve reacties. Mede door het fantastische spel van hoofdrolspeelster Luna Cruz Perez 
voelen veel jongeren zich met Anne verbonden. En, het Anne Frank Huis opent zijn deuren online 
met speciale educatieve programma’s. Een goed alternatief nu scholen door de coronamaatregelen 
het Anne Frank Huis niet kunnen bezoeken. Tot de successen moet ook Na het Achterhuis van collega 
Bas von Benda-Beckmann worden gerekend, dat in november verschijnt. Het boek volgt nauwgezet 
de omstandigheden waarin de onderduikers in de kampen verbleven en hoe zij aan hun eind zijn 
gekomen.

Op 1 juni hebben we afscheid genomen van onze zakelijk directeur Garance Reus-Deelder, die een 
mooie nieuwe uitdaging heeft gevonden als algemeen directeur bij Plan Nederland. Meer dan acht 
jaar heeft Garance bij de Stichting gewerkt en heeft zij veel voor de organisatie gedaan en betekend. 
Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar gedrevenheid, kennis en inzet. 

We zullen de komende jaren minder activiteiten kunnen uitvoeren, maar het belang om de kern 
van onze missie te blijven uitvoeren is groot, ook kijkend naar de maatschappelijke gevolgen van 
de pandemie. Gelukkig laten veel mensen weten het Anne Frank Huis en ons educatieve werk 
belangrijk te vinden. Dat waarderen we bijzonder. Ook zijn wij de overheid erkentelijk voor de steun 
die we ontvangen.

Ronald Leopold 
algemeen directeur

Amsterdam, mei 2021
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Op 29 augustus 2020 overlijdt Albert Gomes de Mesquita op 
90-jarige leeftijd. Albert was een klasgenoot van Anne Frank 

en deelde tot op hoge leeftijd zijn oorlogservaringen. ‘Waar het 
echt om gaat, is dat we discriminatie kunnen uitbannen. Alles 

wat daarbij helpt is goed.’ Albert stond altijd voor de Anne Frank 
Stichting klaar. Of het nu ging om het vertellen van zijn verhaal aan 

een klas, het geven van een interview voor de Anne Frank Krant 
of om het bijwonen van een opening van een nieuwe Anne Frank-
tentoonstelling - we konden altijd een beroep op hem doen. Daar 
zijn wij hem zeer erkentelijk voor. Zijn laatste bijdrage op verzoek 

van de Stichting was op 12 juni 2019, Anne Franks 90e geboortedag. 
Samen met Jacqueline van Maarsen, vriendin en ook klasgenoot van 

Anne Frank op het Joods Lyceum, ging hij terug naar Anne Franks 
voormalige woonhuis aan het Merwedeplein om met jongeren in 

gesprek te gaan over Annes leven en betekenis.

 

Anne Frank videodagboek

De Anne Frank Stichting en Every Media lanceren op 30 maart 2020 het Anne Frank videodagboek, 
een nieuwe manier om het levensverhaal van Anne Frank bij jongeren wereldwijd onder de 
aandacht te brengen. Het videodagboek bestaat uit vijftien afleveringen en is in ruim 60 landen 
te zien op youtube.com/annefrank. De videoserie is Nederlands gesproken met ondertiteling in 
het Duits, Engels, Portugees en Spaans, later gevolgd door ondertiteling in het Frans, Hebreeuws, 
Japans en Russisch. De serie krijgt veel bekijks; in negen maanden tijd loopt de teller op naar 4,9 
miljoen views voor de serie en 770.000 voor de educatieve video’s.

Op zoek naar een nieuwe manier om Anne Franks levensverhaal aan jongeren te vertellen, 
ontwikkelde Every Media in samenwerking met de Anne Frank Stichting het Anne Frank 
videodagboek: een online videoserie op YouTube die gebaseerd is op het dagboek van Anne Frank. 
In de 13-jarige Luna Cruz Perez vonden zij het meisje dat Anne Frank hartveroverend vertolkt en 
Annes dagboekbrieven in haar eigen woorden naar dagboekvideo’s vertaalt.

Anne filmt zichzelf
In het Anne Frank videodagboek volg je Anne Frank vanaf 29 maart 1944. Ze is 14 jaar en zit dan 
al ruim anderhalf jaar ondergedoken, samen met haar ouders Otto en Edith, zus Margot, Auguste 
en Hermann van Pels, hun zoon Peter en Fritz Pfeffer. Anne filmt zichzelf en de gebeurtenissen in 
het Achterhuis, kijkt terug op de tijd voor de onderduik, vertelt over de oorlog en deelt haar diepste 
gedachten en gevoelens. Het videodagboek eindigt op 4 augustus 1944, de dag van de arrestatie van 
Anne en de zeven andere onderduikers en twee van hun niet-Joodse helpers.

Bij de vijftien afleveringen van het videodagboek zijn zeven educatieve video’s gemaakt, 
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die duidelijk maken dat het om een waargebeurd verhaal gaat en ingaan op thema’s zoals 
discriminatie, zondebok, keuzes maken en vrijheid. Ook de educatieve video’s zijn in vijf talen. 
Docenten kunnen het Anne Frank videodagboek in de klas inzetten, met de educatieve video’s en 
met bijbehorend lesmateriaal.

Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting: ‘Het Anne Frank videodagboek is één op 
één, persoonlijk en indringend. Anders dan films over Anne Frank, vaak gespeeld door oudere actrices en met 
perspectief van buitenaf, nodigt de jonge Luna met haar camera uit om op een directe manier verbinding 
te maken met het meisje Anne. Ik hoop dat veel jongeren door het videodagboek geraakt worden en dat zij 
leren over Anne Franks levensverhaal en nadenken over antisemitisme en discriminatie vandaag de dag. Ook 
hoop ik dat het videodagboek jongeren stimuleert om Annes dagboek zelf te lezen, haar prachtig geschreven 
dagboekbrieven.’

Jacqueline Van Maarsen, de inmiddels 91-jarige vriendin van Anne Frank: ‘Ik ben enthousiast over dit 
videodagboek. Door het dagboek te vervangen door een camera kunnen jonge mensen zich goed verplaatsen 
in de situatie van toen, de tijd waarin Anne Frank leefde. Ik moest wel even wennen aan het idee, maar ik 
vind het goed dat het verhaal van Anne Frank naar de moderne tijd is gebracht.’

Het Anne Frank videodagboek krijgt lovende kritieken van pers en publiek wereldwijd. 

Het Anne Frank videodagboek wint twee Lovie Awards: een zilveren juryprijs en de publieksprijs 
in de categorie Video: Entertainment en Sport. Dit maakt de jury op 19 november 2020 bekend. 
‘Together we can keep Anne’s story alive’, zegt hoofdrolspeelster Luna Cruz Perez tijdens de 
virtuele prijsuitreiking van de Lovie Awards. 

Ik keek dit net voor mijn online les en 
kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Deze 
meid haalt het mooie uit donkere tijden. 
Dus net kreeg ik de vraag of het allemaal 
wel goed ging met me en toen heb ik mijn 
Engels docent deze ‘serie’ maar meteen 
aangeraden! 
 
Reactie van Sarah Louise op ons YouTubekanaal 
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Organisatie

In samenwerking met Otto Frank wordt op 3 mei 1957 de Anne Frank Stichting opgericht, met als 
doel de onderduikplek van Anne Frank te beheren en open te stellen voor het publiek en Annes 
levensverhaal wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Missie Anne Frank Stichting
De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek beheert waar Anne Frank 
tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De stichting 
brengt haar levensverhaal en haar werk wereldwijd onder de aandacht, mede ter bezinning op de 
gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en 
democratie.

Otto Frank in een interview voor het Basler Magazin in 1979: ‘Het werk van de Stichting is niet beperkt 
tot het beheren van het huis. Ze wil de gebeurtenissen tijdens de donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog 
en de Jodenvervolgingen onder de aandacht brengen maar ook discriminatie, vooroordelen en onderdrukking 
in de wereld van vandaag bestrijden.’

Organisatieaanpassingen
De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de Anne Frank Stichting. De Stichting is voor 
haar financiering grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit het museum en ontvangt 
geen structurele overheidssubsidie. De Anne Frank Stichting ontkomt daarom niet aan 
organisatieaanpassingen.

Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting: ‘De wereld maakt een grote crisis door. 
Net als veel andere organisaties verkeren wij in zwaar weer en ontkomen we niet aan ingrijpende, pijnlijke 
maatregelen. Sinds de opening van het museum in 1960 zijn er bezoekers vanuit de hele wereld naar 
Amsterdam gekomen om het Anne Frank Huis te bezoeken. Entreegelden vormen de financiële basis voor het 
beheren en openstellen van Anne Franks onderduikplek en voor het uitvoeren van onze educatieve projecten 
wereldwijd. Nu veel bezoekers noodgedwongen wegblijven en we onze museuminkomsten grotendeels 
moeten missen, staat die financiële basis ernstig onder druk. Wij zijn de overheid buitengewoon erkentelijk 
voor de steun die we ontvangen. Desalniettemin blijven er substantiële tekorten over. Niemand kan met 
zekerheid zeggen hoe de pandemie en de gevolgen ervan zich gaan ontwikkelen. We moeten onze organisatie 
daarom aanpassen aan de veel lagere inkomsten, maar willen er daarnaast voor zorgen dat de kern van onze 
museale en educatieve missie uitgevoerd kan blijven worden.’

Drie pijlers
De Anne Frank Stichting gaat kostenbesparingen doorvoeren en is op zoek naar extra inkomsten. 
Daarnaast doet de Stichting een beroep op haar reserves. Onderdeel van de kostenbesparingen is 
een reorganisatie. 

Ronald Leopold: ‘We realiseren ons dat we collega’s moeten laten gaan die jaren met hart en ziel voor 
de organisatie hebben gewerkt. Dat is een pijnlijk proces. We zullen het reorganisatieproces zo zorgvuldig 
mogelijk uitvoeren. De medewerkers die boventallig verklaard worden, kunnen een beroep doen op een goed 
sociaal plan.’
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Bestuur en organisatie
De Anne Frank Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur 
geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen 
en richtlijnen voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde 
culturele instellingen. Bijgaand een nadere toelichting op de wijze waarop de Anne Frank Stichting 
aan de acht principes van de Governance Code Cultuur voldoet.

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie 
verantwoordelijk is voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. De directie wordt benoemd door 
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en staat 
haar met raad terzijde.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op alle aspecten van de organisatie. Het verslag van de 
Raad van Toezicht over de wijze waarop de Raad in 2019 invulling gaf aan zijn rol, inclusief de 
agendapunten van de vergadering van de Raad van Toezicht, vindt u op de website.

Directie
De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de Anne Frank Stichting. Sinds 2011 is Ronald 
Leopold algemeen directeur. Garance Reus-Deelder, sinds 2012 zakelijk directeur, neemt op 1 juni 
2020 afscheid van de Anne Frank Stichting en wordt algemeen directeur bij Plan Nederland. Ronald 
Leopold neemt haar taken over.

Beloningsbeleid
De Anne Frank Stichting hanteert een eigen arbeidsvoorwaardenregeling en volgt in principe de 
loonontwikkelingen van de cao Museum. De directie wordt beloond binnen de kaders van de Code 
Cultural Governance. De Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

AVG
De Anne Frank Stichting hecht aan een goede naleving van de AVG. Zo hanteren we in de 
samenwerking met andere partijen steevast een zogeheten verwerkersovereenkomst, opgesteld 
volgens de AVG-richtlijnen. De naleving wordt periodiek getoetst door een externe partij. Over de 
naleving wordt tevens gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.

Inclusie en diversiteit
De Anne Frank Stichting onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Vanuit de statutaire 
doelstelling van de Anne Frank Stichting en de geschiedenis die de Stichting representeert, zijn 
diversiteit en inclusie wezenlijke waarden. We streven daarom via ons wervingsbeleid naar een 
diverse samenstelling van het personeel.
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Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers van de 
Anne Frank Stichting en praat mee over voorgenomen organisatieontwikkelingen. In 2020 zijn er 
verkiezingen. Negen AFS-medewerkers stellen zich kandidaat, waarvan zeven worden gekozen. In 
2020 komen verschillende punten langs, waarvan de belangrijkste: de reorganisatie binnen de Anne 
Frank Stichting. Meer informatie over de activiteiten van de OR is te vinden in het OR-jaarverslag. 

Partners
In Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en de Verenigde Staten werkt de Anne 
Frank Stichting samen met vaste partnerorganisaties. Zij organiseren reizende Anne Frank-
tentoonstellingen en (bijbehorende) educatieve activiteiten in hun land.

Financiën
De Anne Frank Stichting ontvangt geen structurele overheidssubsidie voor het museum en is voor 
haar inkomsten grotendeels afhankelijk van het museumbezoek.

Voor de financiering van grote museale vernieuwingen en educatieve projecten in binnen- en 
buitenland is de Stichting aangewezen op fondsen, donateurs en subsidiënten als de Europese Unie 
en de Nederlandse overheid.

Voorbeelden van projectondersteuning
— Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de 

ontwikkeling en uitvoering van educatieve projecten in Nederland voor docenten 
en docenten in opleiding, jongeren, politie en voor educatieve activiteiten in 
het betaalde en in het amateurvoetbal. Daarnaast maakt VWS het mogelijk dat 
een medewerker van de Anne Frank Stichting deelneemt in de International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

— De Stichting 75 jaar vrijheid ondersteunt de ontwikkeling en opvoering van 
educatieve interactieve theatervoorstellingen voor het Nederlandse vo en mbo, 
evenals aanvullende workshops voor leerlingen en studenten. 

— Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt plaatsingen van de Anne 
Frank-tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’ in diverse landen, waaronder 
Colombia en Suriname. (Vanwege corona vinden tentoonstellingen niet in 2020 
maar later plaats.)

— Veterans Affairs Canada, een programma van de Canadese overheid, steunt 
een reeks presentaties van de reizende Anne Frank-tentoonstelling in de 
deelstaten Québec, Ontario, Manitoba en Alberta. (Vanwege corona vinden 
tentoonstellingen niet in 2020 maar later plaats.)

— Het VSB Fonds draagt financieel bij aan de ontwikkeling en plaatsing van een 
corona-proof outdoor versie van de reizende tentoonstelling ‘Laat mezelf zijn’. 

— Met steun van het Nederlandse agentschap van het EU-programma Erasmus+ 
(het subsidieprogramma European Solidarity Corps) werken een jaar lang twee 
Europese vrijwilligers bij de Anne Frank Stichting.

— Met steun van het Oostenrijkse Ministerie van Sociale Zaken werkt een jaar lang 
een Oostenrijkse Vrijwilliger via ‘Gedenkdienst’ bij de Anne Frank Stichting

— De Duitse Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) steunt de 
implementatie van de Europese online learning tool Stories that Move over 
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racisme, antisemitisme en de discriminatie van Roma en Sinti, moslims en 
LHBT’ers.

— Het digitale consultancy bureau SparkOptimus begeleidt het project Stories that 
Move. Tools tegen discriminatie om een groter bereik te verwezenlijken, door 
hun expertise kosteloos ter beschikking te stellen. Bedrijven en donateurs 
ondersteunen de crowdfundingactie voor Stories that Move. Tools tegen 
discriminatie.

Baten en lasten
De Balans en Staat van baten en lasten 2020 staan op pagina 19 t/m 22.  
Het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2020 staan op onze website.

BankGiro Loterij
Sinds 2007 is de Anne Frank Stichting beneficiënt van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van 
Nederland. De Stichting ontvangt jaarlijks een vast bedrag van €200.000. In 2020 ontvangen we 
€90.959 extra, met dank aan de BGL-deelnemers die aangeven dat zij voor de Anne Frank Stichting 
willen meespelen.
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Anne Frank

In het museum, in onze publicaties en in onze (online) tentoonstellingen presenteren we het 
levensverhaal van Anne Frank in de context van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog.

Museum
Het museum sluit zijn deuren…
Als gevolg van de pandemie sluit het Anne Frank Huis half maart 2020 voor het eerst zijn deuren. 
Na ruim tweeënhalve maand dicht te zijn geweest, kunnen bezoekers vanaf 1 juni het museum 
weer bezoeken. Het Anne Frank Huis hanteert het coronaprotocol van de museumvereniging, 
met onder andere een aangepaste bewegwijzering voor de anderhalve meter afstand en extra 
hygiënemaatregelen en schoonmaakrondes en een beperkt aantal bezoekers per kwartier. Nu 
de internationale bezoekers wegblijven en genoeg toegangskaartjes voorradig zijn, nemen veel 
Nederlanders hun kans waar en brengen zij een bezoek aan het museum.

Na de zomer laait het aantal Covid-besmettingen op en gaat Nederland van 5 t/m 18 november 
opnieuw in lockdown. Het museum is daarna nog een maand open, tot de derde lockdown op 15 
december volgt. Het Anne Frank Huis sluit wederom zijn deuren, dit keer voor langere tijd… 

Aantal bezoekers

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Anne Frank Huis. De lockdowns en 
coronamaatregelen doen de bezoekersaantallen flink dalen.

In 2019 ontvangt het Anne Frank Huis nog een record aantal bezoekers van 1.3 miljoen, in 2020 
loopt dit aantal terug naar 396.779 bezoekers.
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Educatieve en inleidende programma’s 
In 2019 volgen 1.650 schoolgroepen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, pabo en mbo een 
educatief programma, van twee uur, in het Nederlands, Duits of Engels. In 2020 zijn dit er nog maar 
316.

Voor museumbezoekers zijn er inleidende programma’s, van een half uur, voorafgaand aan hun 
museumbezoek. In 2019 geven we 6.500 inleidende programma’s, in 2020 is dit aantal teruggelopen 
tot 4.789. Nog een behoorlijk hoog aantal programma’s, maar wel met minder mensen in een 
educatieve ruimte, conform de coronamaatregelen.

Avonden voor Amsterdammers
Op donderdagavond 6 februari en vrijdagavond 7 februari 2020 opent het Anne Frank Huis haar 
deuren speciaal voor Amsterdammers. Net als voorgaande jaren krijgen 2.000 Amsterdammers 
gratis toegang tot het museum. Beide avonden zijn in mum van tijd volgeboekt.

‘Er zat een audiotour bij. En die was best 
leuk want ze gingen ook echt voorlezen, 
sommige stukjes uit het dagboek, maar 
ook gewoon informatie over haarzelf. 
Bij een stukje zegt ze bijvoorbeeld. Papa 
het is half 9 je kan echt niet meer het 
water laten lopen. Ze moesten twee jaar 
superduper stil zijn.’ 
 
Uit een recensie van jonge tiener Naniki  
op mocca.amsterdam 

Anne Frank Huis 60 jaar
Zondag 3 mei is het precies zestig jaar geleden dat het Anne Frank Huis zijn deuren voor het 
publiek opent, op 3 mei 1960. Otto Frank, Annes vader, die als enige van de acht onderduikers van 
het Achterhuis de Holocaust overleeft, staat aan de basis van het behoud en de openstelling van 
het pand aan de Prinsengracht 263: als een waarschuwing uit het verleden, maar gericht op de 
toekomst. 

Otto Frank is de drijvende kracht achter de publicatie van zijn dochters dagboek en achter de 
openstelling van het Anne Frank Huis, zijn vroegere bedrijfspand en schuilplaats. Daarbij wordt hij 
geholpen door een comité van belangrijke Amsterdammers. In 1957 wordt de Anne Frank Stichting 
opgericht, met als doel het onderduikpand te behouden en open te stellen voor publiek. En om de 
idealen van Anne Frank uit te dragen. 

Op 3 mei 1960 is het zover en opent het Anne Frank Huis zijn deuren voor het publiek. Tijdens de 
opening spreekt Otto Frank een emotioneel dankwoord uit: ‘Ik vraag vergiffenis als ik hier in dit Huis niet 
meer tot u spreek. U zult begrijpen dat de gedachte aan alles wat hier gebeurd is, mij te machtig is. Ik kan alleen 
u allen danken voor de interesse die u door uw komst hier toont en ik hoop dat u ook in de toekomst het werk 
van de Anne Frank Stichting en het internationale jeugdcentrum moreel en in elk ander opzicht zult steunen.’

Na de opening groeit het aantal bezoekers aan het Anne Frank Huis bijna onafgebroken. Van enkele 
tienduizenden in de eerste jaren tot 1,3 miljoen in 2019. Deze groei stopt in 2020. Waar het Anne 
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Frank Huis, op Jom Kipoer na, alle dagen per jaar open is, is het museum nu voor langere tijd 
gesloten. Voor het eerst in zestig jaar kunnen bezoekers Anne Franks voormalige schuilplaats niet 
betreden. Het 60-jarig bestaan van het Anne Frank Huis herdenken we online. 

Anne Franks 91e geboortedag
Vrijdag 12 juni 2020 staan we stil bij de 91e geboortedag van Anne Frank. In het Anne Frank 
Huis, dat sinds 1 juni weer open is, zijn speciale inleidende programma’s en krijgen bezoekers 
een speciale ansichtkaart uitgereikt. Voor jongeren is er een ontmoeting met en een gesigneerde 
ansichtkaart door Luna Cruz Perez, die Anne Frank in het Anne Frank videodagboek vertolkt. 
Beiaardier Boudewijn Zwart brengt op 12 juni om 14.00 uur op het carillon van de Westerkerk een 
muzikale ode ter ere van Anne Franks geboortedag.

‘Ik zal niet onbetekenend blijven, ik zal in de wereld en voor de mensen werken!’ schrijft Anne Frank op  
11 april 1944 in haar dagboek. 76 jaar later hebben Anne Franks woorden en betekenis nog niets aan 
kracht ingeboet.

BankGiro Loterij verlengt partnership
In deze coronatijd is het extra heuglijk nieuws: de BankGiro Loterij verlengt de samenwerking met 
de Anne Frank Stichting voor vijf jaar. De BankGiro Loterij is dé cultuurloterij van Nederland. De 
culturele partners in Nederland ontvingen over het jaar 2020 € 83.491.428 dankzij de bijna 750.000 
deelnemers van de BankGiro Loterij. 

Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting: ‘Wij zijn erg blij met deze samenwerking. 
Niet alleen ondersteunt de BankGiro Loterij in belangrijke mate ons museum, zoals de museale vernieuwing 
van het Anne Frank Huis in 2018, ook kunnen wij dankzij de loterij een breed publiek kennis laten maken met 
het Anne Frank Huis en het levensverhaal van Anne Frank.’

Online
Via de social mediakanalen en de website annefrank.org bereikt de Anne Frank Stichting een 
miljoenenpubliek over de hele wereld.

Social media
Onze sociale mediastrategie werpt in 2020 z’n vruchten af. We zetten meer in op Instagram en 
YouTube, belangrijke kanalen voor jongeren, door meer specifieke posts te ontwikkelen die mensen 
persoonlijk aanspreken. Vertrekpunt is (vrijwel) altijd Anne Frank. We groeien op Instagram van 
77.000 volgers in 2019 naar 137.000 volgers in 2020 en op YouTube van 22.000 abonnees in 2019 
naar 135.000 abonnees in 2020. Het Anne Frank videodagboek draagt bij aan de grote toename op 
YouTube. Het totaal aantal views van alle video’s op het kanaal neemt daardoor fors toe van 10 
miljoen naar 18 miljoen. Op Facebook blijven de vele fans trouw aan ons kanaal en groeien we daar 
zelfs van 842.000 naar 879.000 volgers.

#3 van Nederland
Aan het eind van het jaar presenteert Somention op basis van onafhankelijke onderzoek over 
2020 de ‘Top 10 beste Instagram account van Nederland’. Het onderzoek is gehouden onder 
Nederlandse merken of internationale merken met een Nederlands Instagram account. De focus 
ligt op de engagement rate (het aantal reacties en likes per post gedeeld door het aantal volgers) in 
combinatie met het aantal volgers. Het account van het Anne Frank Huis staat op nummer drie.
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Website
De website annefrank.org trekt in 2020 8,7 miljoen bezoekers, die gemiddeld 3,5 pagina’s bekijken 
in 7 minuten. Het bezoek varieert tussen de 1,1 miljoen in april en 0,5 miljoen in december. De 
meeste bezoekers komen uit de Verenigde Staten (2,3 miljoen) en Nederland (0,9 miljoen). Daarna 
volgen Groot-Brittannië, Duitsland, Mexico, India en Spanje. De website wordt dan ook vooral in het 
Engels (53%) en het Spaans (20%) gelezen. 53% van de bezoekers gebruikt een smartphone en 40% 
een desktop. 

Zo’n 15% van het bezoek is lang op de website, gemiddeld 31 minuten. Hierbij wordt bijna alles over 
Anne Frank bekeken.

Kennisbank Online
De Anne Frank Stichting doet onderzoek naar de geschiedenis van Anne Frank in de context van 
de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en beschikt over veel informatie - biografieën, 
documenten, foto’s, filmbeelden, onderzoeken en getuigenissen. Deze schat aan informatie, 
die diepgaand en gelaagd is, willen we graag met onze doelgroepen delen. Dit willen we op een 
vernieuwende en toegankelijke wijze doen – met de Kennisbank Online. We doen in 2020 een 
subsidieaanvraag bij het Mondriaan Fonds, die de aanvraag honoreert en € 250.000,- beschikbaar 
stelt. In 2021 starten we met de bouw van de Kennisbank Online.

Onderzoek
Nieuw boek: Na het Achterhuis
November 2020 verschijnt het boek Na het Achterhuis bij uitgeverij Querido. Het boek is een 
ultieme poging om, op basis van diepgravend archiefonderzoek en beschikbare getuigenissen, 
zo precies mogelijk te reconstrueren wat er na de arrestatie op 4 augustus 1944 is gebeurd met 
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de acht onderduikers van het Achterhuis: Otto en Edith Frank en hun dochters Margot en Anne, 
Hermann en Auguste van Pels en hun zoon Peter en Fritz Pfeffer. Door het bijeenbrengen van al 
het beschikbare archiefmateriaal, aangevuld met getuigenverklaringen en ‘indirect bewijs’, is 
gepro¬beerd om zo dicht mogelijk bij de kampervaringen van de acht onderduikers te komen. 
Bovendien wil het boek laten zien hoe de verhalen van de hoofdpersonen kunnen worden begrepen 
in de bredere histo¬rische context van genocide en vervolging door het naziregime.

Onderzoek
Bas von Benda-Beckmann, historicus en werkzaam bij de Anne Frank Stichting, schreef  
Na het Achterhuis en putte uit de onderzoeken die de Anne Frank Stichting sinds 2014 naar de 
kampervaringen van de acht onderduikers van het Achterhuis doet. Bas von Benda-Beckmann: 
‘Deze onderzoeken leveren verschillende nieuwe inzichten op. Zo weten we dat Anne en Margot vermoedelijk 
al begin februari zijn overleden en niet pas eind maart 1945, zoals lang is aangenomen. Dit nieuwe inzicht 
hebben we in 2015 naar buiten gebracht. Ook weten we meer over de dood van Hermann van Pels en zijn 
zoon Peter. Hermann van Pels is zo goed als zeker op 3 oktober 1944 vermoord in een van de gaskamers in 
Auschwitz-Birkenau en Peter is op 10 mei 1945 in Mauthausen overleden, vijf dagen na de bevrijding van het 
kamp. Hij was zo dichtbij en was slechts 18 jaar oud. Het nauwgezet volgen van de omstandigheden waarin 
de onderduikers in de kampen verbleven en hoe zij aan hun eind zijn gekomen, maakt hun geschiedenis nog 
tastbaarder en nog pijnlijker.’

de Volkskrant, 19 februari 2021, 4 sterren: ‘Historicus Bas von Benda-Beckmann, verbonden aan de Anne 
Frank Stichting, heeft een bewonderenswaardige poging ondernomen om het leven na het Achterhuis te 
reconstrueren. Bewonderenswaardig, omdat hij het gemis aan bronnen die rechtstreeks naar de bewoners 
van het Achterhuis verwijzen heeft aangevuld met getuigenissen van hun lotgenoten. En waar die lotgenoten 
elkaar tegenspreken, of waar hun herinneringen niet door andere bronnen kunnen worden gestaafd, probeert 
Von Benda-Beckmann de hiaten in de levensverhalen niet te maskeren.’
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Educatie

Met onze educatieve programma’s en producten willen we jongeren stimuleren na te denken over 
de maatschappelijke ontwikkelingen van toen en nu, als het gaat om vooroordelen, discriminatie, 
racisme en antisemitisme. Altijd vormt het levensverhaal van Anne Frank de basis.

Aanpak racisme binnen het voetbal
De KNVB presenteert samen minister Bruno Bruins (Sport) en minister Wouter Koolmees (Sociale 
Zaken) begin februari 2020 een aanvalsplan om racisme op de voetbalvelden tegen te gaan. De 
druppel vormde de racistische uitingen aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira 
door Bossche supporters afgelopen november. Het kabinet trekt de komende drie jaar 14 miljoen 
euro uit om racisme in het voetbal aan te pakken.

Het plan bestaat uit verschillende maatregelen; repressief, strafrechtelijk en educatief. Zo komen 
er meer slimme camera’s in en om stadions en kunnen voetbalclubs die racisme onvoldoende 
tegengaan punten verliezen en boetes opgelegd krijgen. Daarnaast komt er een speciaal aanklager 
voor racisme in het voetbal en worden overtreders straks vaker vervolgd. Ook komt er een 
campagne Ons voetbal is van iedereen met medewerking van rolmodellen.

Last but not least maken twee educatieve projecten van de Anne Frank Stichting deel van het plan 
uit: Fair Play workshops en het Spreekkorenproject. 
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Anne Frank Krant
‘Luna speelt Anne’ is de kop van de Anne Frank Krant 2020. Met de Anne Frank Krant leren 
leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs het verhaal van Anne Frank kennen in 
relatie tot (on)vrijheid. De krant staat in teken van 75 jaar vrijheid en geeft een kijkje achter de 
schermen van het Anne Frank videodagboek. 
In de krant lees je hoe onvrijheid kan ontstaan in het artikel Van democratie naar dictatuur, 
geschreven door Menno Metselaar en geïllustreerd door Karst-Janneke Rogaar. Een grote kijkplaat 
van Merel Corduwener illustreert de gemengde gevoelens op 5 mei 1945: het was niet voor iedereen 
feest. De krant sluit af met het prachtige verhaal van Abdelkader Benali ‘Oorlog op bezoek’, dat ook 
als luisterverhaal beschikbaar is. Bij de krant is er dit jaar de extra Vrijheidsslinger en een poster 
met de grote kijkplaat van Corduwener. De krant wordt ook digitaal aangeboden.  

Campagne voor docenten: omgaan met verschillen
Discriminatie, diversiteit en democratie zijn veel in het nieuws dit jaar. Thema’s die het leven van 
jongeren raken en waarin docenten een belangrijke rol spelen. Thema’s waar ook de Anne Frank 
Stichting zich mee bezighoudt en een ruim onderwijsaanbod voor heeft.

We starten begin oktober 2020 met de campagne ‘Omgaan met verschillen. Hoe doe je dat?’ en 
reiken docenten nieuw (online) lesmateriaal, trainingen en webinars aan voor het primair- en 
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Docenten kunnen het onderwijsaanbod 
inzetten binnen hun lessen geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap.

Burgerschap
Norbert Hinterleitner, hoofd Educatieve Projecten Anne Frank Stichting: ‘We willen docenten met het 
campagnefilmpje attent maken op ons onderwijsaanbod, dat zij ook voor hun lessen burgerschap kunnen 
inzetten. Ons aanbod nodigt uit tot reflectie en dialoog over omgaan met verschillen. Dat is het begin 
om te bereiken dat leerlingen en studenten een positieve bijdrage leveren aan een diverse maatschappij 
waarin iedereen zichzelf kan zijn. Naast ons lesmateriaal bieden we docenten trainingen en webinars voor 
verdieping en handvatten.’

Docenten
Dat de pandemie ook kansen en mogelijkheden biedt, blijkt uit het feit dat we docenten via online 
bijeenkomsten kunnen blijven bereiken. Bestaande trainingen ontwikkelen we door en voeren we 
online uit. Zo is de training ‘Reageren op discriminerende opmerkingen’ online aangeboden als 
pilot voor toekomstige online trainingen. ‘Stories that Move – toolbox tegen discriminatie’ blijkt 
zeer geschikt om middels webinars onder de aandacht bij docenten te brengen aangezien de tool 
grotendeels uit online componenten bestaat. In totaal zijn er zestien bijeenkomsten georganiseerd, 
waarvan tien webinars. Tijdens de webinars leren docenten hoe zij de toolbox in het onderwijs 
(op afstand) kunnen gebruiken. Voor toekomstige docenten in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs geven we de training ‘Lesgeven over de Holocaust’. In totaal zijn er zeven trainingen 
voor PABO-studenten uitgevoerd (waarvan twee online) en een online studiedag voor toekomstige 
docenten Geschiedenis. 

Jongerenteam
Het Anne Frank Huis Jongerenteam 2020 telt zestien jongeren. Het trainingsprogramma bestaat 
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uit tien bijeenkomsten: een tweedaags introductieweekend, twee fysieke bijeenkomsten in 
Amsterdam, zes online meetings en een online certificaatceremonie. De jongeren leren over de 
Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, over vooroordelen en discriminatie en krijgen een 
training over het voeren van een dialoog, het reageren op discriminerende opmerkingen en over het 
organiseren van een project. De jongeren werken in kleine teams aan projectplannen: twee sociale 
mediacampagnes, een lespakket, een YouTube-serie, een lied en een fotocampagne. Mede vanwege 
de pandemie zijn vijf van de zes projecten online, met een bereik van circa 2.000 jongeren.

Ook vinden er, merendeel online, educatieve bijeenkomsten voor alumni plaats. Deze oud-
deelnemers van het Jongerenteam organiseren daarnaast zelf activiteiten. Zij geven onder andere 
rondleidingen door het Anne Frank Huis, organiseren een vierdaagse online zomerschool voor 
jongeren, ontwerpen educatief materiaal voor docenten en zijn gastspreker bij trainingen.

We houden een evaluatie onder oud-deelnemers van het Anne Frank Huis Jongerenteam. Zij geven 
aan dat zij door hun deelname gegroeid zijn qua kennis, gedrag en vaardigheden. Zij geven aan 
zich meer bewust te zijn van hun vooroordelen, open te staan voor andere meningen, behulpzaam 
en actiegericht te zijn en zelfverzekerd(er) te zijn tijdens het geven van een presentatie aan andere 
jongeren. 71% van de alumni wil bij de activiteiten van de Anne Frank Stichting betrokken blijven.

Politie
Tijdens de Stadstours Politie & WOII staan deelnemers van de politie stil bij monumenten en 
historische plekken in Amsterdam die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. De stadstour 
omvat persoonlijke politieverhalen ten tijde van de Duitse bezetting. De deelnemers worden aan 
het denken gezet over de dilemma’s en keuzes van hun collega’s uit die tijd. Na afloop van de tour 
vinden er reflecties plaats, onder andere over discriminatie en polarisatie vandaag de dag en over 
de rol van politie in de huidige maatschappij. 

Het Anne Frank Huis politieteam bestaat uit teamchefs die dilemma’s rond diversiteit en gelijke 
behandeling in het politiewerk bespreekbaar maken. De nieuwe leden volgen in 2020 een 
opleidingstraject, waarin ze worden toegerust met kennis en kunde om op constructieve wijze in 
gesprek te gaan over diversiteit en gelijke behandeling. De 37 teamchefs uit het Anne Frank Huis 
politieteam ontplooien in 2020 naar eigen inzicht verschillende initiatieven voor hun collega’s. Deze 
variëren van een informeel gesprek, een reguliere briefing, een werkbezoek tot aan het organiseren 
van een themaconferentie. Zo is er in de zomer van 2020 naar aanleiding van de ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten (vanwege de dood van George Floyd) een conferentie over racisme en politiewerk. 

Politieprofessionals kunnen bij de Anne Frank Stichting terecht voor advies over het 
bespreekbaar maken van diversiteit, vooroordelen en discriminatie. In 2020 zijn er onder andere 
adviesgesprekken over de educatieve aanpak van een bijeenkomst rond antidiscriminatie-
wetgeving, de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, de Black Lives Matter-beweging en over 
het omgaan met diversiteit (intern) bij de politie. 

Virtueel op bezoek 
Het Anne Frank Huis opent begin november 2020 zijn deuren online, met speciale educatieve 
programma’s voor scholen. Een goed alternatief nu het Anne Frank Huis opnieuw fysiek niet 
toegankelijk is vanwege de coronamaatregelen.

Docenten en leerlingen bezoeken Het Achterhuis Online onder leiding van een educatief medewerker 
van de Anne Frank Stichting. Via de boekenkast lopen zij als het ware door alle ruimtes van de 
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onderduikplek. Zij kunnen 360 graden om zich heen kijken, krijgen details toegelicht (waaronder 
de plaatjes op Annes kamertje) en kunnen vragen stellen. Benodigdheden zijn, naast een goede 
internetverbinding, een Digiboard en toegang tot Microsoft Teams, Zoom of Google Meet. 
Leerlingen kunnen ook individueel deelnemen met hun tablet of pc. De rondleidingen duren een 
lesuur, zijn op maat voor elk schooltype en zijn online te boeken.

Alternatief
‘Nu scholen noodgedwongen het Anne Frank Huis niet kunnen bezoeken, bieden we hun graag een 
alternatief’, aldus Norbert Hinterleitner, hoofd Educatieve Projecten Anne Frank Stichting. ‘We vinden 
het belangrijk dat jongeren kennisnemen van het levensverhaal van Anne Frank en de plek kunnen bezoeken 
waar zij zat ondergedoken en haar dagboek schreef. Niets gaat boven de authentieke plek, maar een virtueel 
bezoek is een goed alternatief. Bovendien laat Het Achterhuis Online de onderduikplek gemeubileerd zien 
en geeft het een indruk hoe de ruimtes er tijdens de onderduikperiode uitzagen. Natuurlijk hopen we in de 
nabije toekomst scholen weer in het echt te kunnen ontvangen.’
 
Het programma sluit aan bij de behoefte van docenten om in de coronatijd toch een ‘cultureel 
uitstapje’ te maken of een gastspreker in de klas te halen rondom het thema WOII. Ook scholen en 
organisaties buiten Nederland kunnen het Anne Frank Huis online bezoeken onder leiding van een 
educatief medewerker van de Stichting en haar partnerorganisaties. 

In het najaar 2020 zijn er 27 nationale en 28 internationale programma’s gegeven. De programma’s 
zijn succesvol en gaan – in groteren getale - door in 2021. 

Crowdfunding Stories that Move 
Om één miljoen jongeren aan de slag te laten gaan met Stories that Move start de Stichting begin 
november 2020 een crowdfundingactie.

In de online toolbox Stories that Move vertellen jongeren over hun ervaringen met discriminatie. De 
kracht zit ‘m in hun herkenbare, soms schrijnende, persoonlijke verhalen die het startpunt vormen 
om discriminatie nader te onderzoeken en eigen ervaringen en standpunten uit te wisselen. De 
toolbox biedt verdiepende informatie over discriminatie maar ook over andere onderwerpen, zoals 
diversiteit en mediagebruik, en bevat educatieve handreikingen voor docenten, zoals het zorgen 
voor een veilige groepssfeer en het begeleiden van groepsgesprekken.

Erasmus+ beurs
Sinds de lancering in 2018 heeft de Anne Frank Stichting met hulp van zeven Europese partners 
5.000 docenten en 250.000 jongeren uit Europa met Stories that Move weten te bereiken. Dankzij 
een subsidieaanvraag bij de Europese Unie hebben we als Stichting de kans om nog eens 20.000 
leerkrachten en via hen één miljoen leerlingen te bereiken.

De Erasmus+ beurs van de Europese Unie heeft een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld voor 
Stories that Move: voor het geven van workshops, het maken van een Spaanstalige versie en voor het 
ontwikkelen van modules voor internationale jongerenuitwisselingen. Een belangrijke voorwaarde 
voor het verkrijgen van de Erasmus+ beurs is 30% cofinanciering. De Stichting mist door de 
coronacrisis de inkomsten uit het Anne Frank Huis om € 150.000, de 30% co-financiering, bij te 
kunnen dragen en start daarom een crowdfundingactie. Doneren kan via Gofundme. De actie levert 
gulle giften op, maar het gehele bedrag wordt niet via de crowdfundingactie opgehaald. Gelukkig 
springt de Duitse Stichting Erinnerung, Verantworting, Zukuft (EVZ) bij. 

Katarzyna Strycharska geeft les in Pools en Maatschappijleer aan het District Technical and Sports 
College nr. 1 in Auschwitz, Polen: ‘Door de online ‘discriminatiemachine’ te doorlopen, krijgen studenten 
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een empathische kijk op onverdraagzaamheid en sociale ongelijkheid. Het is een goed idee om de individuele 
verhalen van leeftijdsgenoten van leerlingen uit verschillende Europese landen te gebruiken. Persoonlijke 
ervaringen met discriminatie hebben meer impact dan praten over het probleem van intolerantie in het 
algemeen.’

Reizende tentoonstellingen

De internationaal reizende tentoonstelling Anne Frank – een geschiedenis voor vandaag is sinds 
1996 op tenminste 4.557 plekken in 80 landen te zien. De tentoonstelling Laat me mezelf zijn – Het 
levensverhaal van Anne Frank is sinds 2015 op 251 plekken in 21 landen te zien.

De Anne Frank Stichting traint jongeren om leeftijdsgenoten door de tentoonstelling rond te leiden. 
De jongeren leren over de inhoud en achtergronden van de tentoonstelling, hoe ze de informatie het 
beste kunnen overdragen en hoe ze actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde kunnen 
stellen. Deze vorm, bekend als peer education, zorgt voor grote betrokkenheid onder de jongeren 
die de tentoonstelling bezoeken. In 2020 worden er 91 gidsentrainingen gegeven.

Vanaf maart 2020 moeten, als gevolg van de corona-pandemie, enkele honderden geplande 
presentaties van Anne Frank-exposities in meer dan 30 landen worden geschrapt. Vrijwel overal 
gaan in die maand de scholen en universiteiten dicht. In enkele gevallen kan een presentatie vrij 
snel door een webinar worden vervangen, maar de online programma’s komen pas na de zomer 
goed op gang met een groot aantal deelnemers per bijeenkomst, vooral in de Verenigde Staten. 
In Brazilië is onze partnerorganisatie bijzonder actief en worden er meer dan 160 programma’s 
uitgevoerd, wat het land internationaal tot koploper maakt. Na het sluiten van de scholen in 
Frankrijk verplaatst onze partnerorganisatie in Parijs een deel van het werk naar Zwitserland, 
waar de tentoonstelling op tournee gaat in het Franstalig deel van het land. Na het opheffen 
van lockdown-maatregelen kunnen als eerste in Nieuw-Zeeland, Australië en het Verre Oosten 
voorbereidingen starten voor (eerder geplande) educatieve projecten. 
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Anne Frank Stichting 
Amsterdam 
 

 - 12 

         
(na resultaatbestemming)      31.12.2020      31.12.2019 
    €    € 

Actief         
         
Vaste activa         
         

Immateriële vaste activa   256.450    350.910   

         

    256.450    350.910 

Materiële vaste activa          

           

        

Verbouwingen  281.043    319.676   

Inventaris  213.706    355.959   

Machines en installaties  11.227    32.151   

Hardware  31.411       

         

    537.387    707.786 

         
Vlottende activa         
Voorraden  576.009    472.639    
Vorderingen   107.176    547.628    
Overlopende activa  858.188    430.604   

Liquide middelen  1.781.356    4.097.691    
         

    3.322.729     5.548.562  

    4.116.566    6.607.258  

           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Jaarrekening 2020
Balans per 31 december 2020
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(na resultaatbestemming)      31.12.2020      31.12.2019 

    €    € 

Passief         
         
         
Eigen vermogen         
Overige reserves  617.444    2.860.325    

Bestemmingsreserves  840.000    605.000   

         

    1.457.444    3.465.325 

         
Voorzieningen    37.428    32.428  

         
Kortlopende schulden en overlo-
pende passiva          

Crediteuren  506.651    962.120   
Loonbelasting, premies sociale ver-
zekeringen en pensioenen  275.482    286.367   

Pensioenen  11.033    7.681   
Nog te besteden subsidies en pro-
jectbijdragen  591.672    309.216   

Overlopende passiva  1.236.856    1.544.121   

         

    2.621.694    3.109.505 

    4.116.566    6.607.258            
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Staat van baten en lasten 2020 

 
          

      

Werkelijke cij-
fers 
2020 

 
Begroting 2020 

 

 

  

Werkelijke cij-
fers 
2019 

    €  €   € 

     
 

 
 
  

Baten            
Entreegelden    4.131.332  4.133.454   12.078.188 

          
Baten uit levering producten en/of 
diensten    641.666 

 
667.732 

 
 2.226.392 

          
Opbrengsten projecten en activitei-
ten    1.143.595 

 
914.800 

 
 1.097.684 

Overige baten    1.192.054  945.000   95.063 

Totaal    7.108.647  6.660.986   15.497.327 

          

Lasten           

Inkoopwaarde geleverde producten    302.664  279.211   987.895 

Personeelskosten    4.252.589  4.266.153   7.488.859 

Afschrijving vaste activa    302.303  310.000   310.712 

Kosten projecten en activiteiten     1.667.612  1.605.138   2.536.519 

Overige lasten    2.591.360  2.748.370   3.531.442 

Totaal    9.116.528  9.208.872   14.855.427 

          
Bedrijfsresultaat    -2.007.881  -2.547.886   641.900 

Financiële baten    0  0   251 
Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen    -2.007.881 

 
-2.547.886 

 
 642.151  

Bijzondere lasten    0     0 

Resultaat voor belastingen    -2.007.881  -2.547.886   642.151  

Belastingen    0  0   0  
 
Resultaat na belastingen (voor 
resultaat bestemming)    -2.007.881 

 

-2.547.886 

 

 642.151 
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Staat van baten en lasten 2020 

 
          

      

Werkelijke cij-
fers 
2020 

 
Begroting 2020 

 

 

  

Werkelijke cij-
fers 
2019 

    €  €   € 

 
 
Voorstel resultaatbestemming: 
 
     

 

 

 

  
Resultaat na belastingen (voor 
resultaat bestemming)    -2.007.881 

 
-2.547.886 

 
 642.151  

          
Onttrekkingen/vrijval bestem-
mingsreserves    475.000 

 
115.000 

 
 0 

          
Toevoeging bestemmingsreserve 
personeelsregelingen    -650.000 

 
0 

 
 0 

 
Toevoeging bestemmingsreserve-
kosten editiewetenschappelijk on-
derzoek    -60.000 

 

0 

 

 
 

0 

          
Toevoeging bestemmingsreserve 
Stichting VS    0 

 
0 

 
 -/-200.000 

          
Onttrekking/Toevoeging Overige 
reserves    +2.242.881 

 
+/+2.432.886 

 
 -/-442.151 

Resultaat na bestemming    0  0   0 
 
     

   
 
 
 

  
 


