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BEKNOPT ACTIVITEITENPLAN 2022 VAN DE STICHTING PRENTBRIEFKAARTEN-
ARCHIEF MOKUM EN MEDIENE (INCL. EXPLOITATIEBEGROTING 2022) 
 
Voor het jaar 2022 zijn de volgende activiteiten beoogd, c.q. in uitvoering: 
 

• doorlopende activiteit: net als in voorgaande jaren zal de focus liggen op het 
verzamelen van kaarten en ander fotomateriaal waarop Joodse middenstand is 
afgebeeld alsmede het verzamelen van boekwerken op dit gebied. Vanwege 
CoVID en het geringe aanbod van nieuwe kaarten zijn de mogelijkheden echter 
beperkt. 
  

• de website vormt feitelijk dé speerpunt van de stichting wat betreft de ontsluiting 
van de verzameling maar zal niet verder worden uitgebreid vanwege 
auteursrechtelijke problemen.  
 

• het verzamelen en beheren van fotomateriaal waarop de tegenwoordige staat van 
Joods (cultureel) erfgoed staat afgebeeld.  
 

• het overhevelen van (een deel van de) kaarten uit de privécollectie naar de 
Stichting. Dit vormen de belangrijkste kosten voor de Stichting. 
 

• Het op termijn overdragen van de gehele verzameling aan het Joods Museum of 
ander(e) geschikt(e) Stichting/museum/archief. 
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Exploitatiebegroting 2022 
 
Voor het uitvoeren van de beoogde activiteiten wendt de Stichting financiële middelen 
aan, waar tegenover baten verwacht worden, zie begroting 2022.  
 
Alle bedragen in Euro Begroting 

2022 
Exploitatie 

2021 
Begroting 

2021 
 
BATEN 
 

   

Giften (a) 1500,00 290,00  1250,00 
    
Totaal 1500,00 290,00 1250,00 
    
 
LASTEN 
 

   

Aankoop prentbriefkaarten (b) 948,00 0,00 1000 
Reis- en entreekosten (c) 0,00 0,00 0,00 
Abonnementen VDP en NKjG (d) 62,50 62,50 62,50 
Administratiekosten bank (e) 150,00 106,00 110,00 
Kluiskosten (f) -72,73 215,40 215,40 
Automatiseringskosten (g) 0,00 0,00 0,00 
Giften aan andere Joodse 
instellingen (h) 

250,00 0,00 0,00 

Overige kosten (bestuur) 162,23 0,00 -137,90 
    
Totaal 1500,00  383,90 1250,00 
 
Resultaat 
 

 
 0,00 

 
-93,90 

 
0,00 

    
 
Toelichting 
 

(a) In de vorm van een periodieke gift voor 5 jaren vanaf 2022, voor een bedrag van 
€ 1.500, - per jaar voor 5 jaren, om de overheveling van kaarten uit de 
privécollectie van de voorzitter van de Stichting te financieren. 

(b) Hoofdzakelijk uit de eigen collectie van Vz. 
(c) In het algemeen worden geen beurzen meer bezocht. 
(d) Gezien de geringe bijdrage die deze lidmaatschappen aan kennis opleveren, zullen 

deze per volgend jaar worden beëindigd. 
(e) Deze vallen dit jaar en de komende jaren hoger uit door de extra kosten naar 

onderzoeken naar witwassen door de bank i.v.m. de UBO-wetgeving. (ca. 4 euro 
per maand) 

(f) GWK biedt geen kluis meer aan sinds maart-april. Het resterende bedrag van de 
huurperiode is gerestitueerd. 

(g) Automatiseringskosten worden om niet betaald door de Vz.  
(h) In dit geval aan JHF voor Oekraïense Joden, volgende jaren mogelijk andere 

(ANBI-)instellingen. 


