STICHTING BESCHERMERS VAN HET ORAMEHATEL
VERSLAG BOEKIAAR 2O2O
Algemeen
De Stichting Beschermers van het Oranjehotel is opgericht ap 12 april 2018. De doelstelling
van de Stichting is het bevorderen en ondersteunen van (de doelstellingen van) Stichting
Oranjehotel te Den H*g, welke onder meer inhouden het onderhoud van het door het Comité
"Oranjehotel" gestichte monumen! de verzorging van Doodencel 601 in de cellenbarakken en
het vertellen en leyend houden van het verhaal van het "Oranjehotel" en voorts al hetgeen met
sen en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zins des woords.

Besfuur
Het bestuur wijzigde dit boekjaar niet en was als volgt samengesteld:
Ab (A.f.) van der Touw, voorzitter
Otto (O.V.) van der Harst, penningmeester
Herman (H.M.) Kappelle, secretaris.

V/essel(§/.A.) de Jong
Michiel (M.R.M.) van de Graaff,
Fiscale status
De Belastingdienst merkte op 26 juli 2019 de Stichting vanaf l1 april 2019 am als ANBI en
culturele ANBI onder Fiscaalnummer 85 87065 68.
Bestuu rsvergaderingen

Het bestuur kwam tn2020 tweemaal bijeen. Op 5 maart 202A en 14 oktober 2020. Naast het
nader kennismaken met bestuursleden van de Stichting Oranjehotel en de staf kwamen
daarbij met name aan de orde de activiteiten die de Stichting wilde ontplooiden om tot het
invullen van de doelstelling - het financieel ondersteunen van de Stichting Oranjehotel - te
komen. De financiële positie van het Nationaal Monument Oranjehotel is, met name maa niet
alleen door de Corona-crisis precair. Van het besfuirr kwamen suggesties om giften en
donaties te verwerven. Bijvoorbeeld het via de Koninklijke Broederschap van Notarissen

informatie in de wachtkamers van notarissen te leggen over de mogelijkheden om via
schenking en legaten het Oranjehotel te ondersteunen. Het via Young The Hague het Haagse
bedrijfsleven te benaderen. Een interview met particuliere donor over motivatie om te geven
in een volgende nieuwsbrief. Ontwikkelen arrangement bedrijfsontvangsten (bezoek + borrel)
op donderdagavonden. Uitnodigen redasties van vooÍnaligeverzetskranten (Trouw, VN,
Parool) voorkennismaking en &ee publicity. Tevens werd het idee geopperd om in de
toekomst een tentoonstelling over verzetskranten te organiseren. Door de gedwongen sluiting
en overige beperkingen als gevolg van het Coronavirus zijn deze suggesties nog niet echt van
de grond gekomen. Bestuurslid Wessel de Jong maakte een aantal filmpjes met onder andere
oud gevangenen die via de website, Twitter en Instagram werden verspreid.

De activiteiten concentreerden ziell'dart ook met name het verkrijgen van zoveel mogelijk
donateurs en beschermers alsmede het doorontwikkelen van het project "Adopteer een cel".

Donateurs en Beschermers
Een donateur betaalt een vast bedrag per jaar (ten minste € 50.00) en krijgt daarvoor
onbeperkt en gratis toegang tot het Herinneringscentrum en een uibrodiging voor de jaarlijkse
Herdenking.
Een beschermer betaalt per jaar ten minste €2A0 en krijgt, naast de hiervoor beschreven voor
een donateur geldende voordelen, onbeperkt en gratis toegang voor twee personen en een
speciale exclusieve activiteit of deelname aÍilr een excursie.

Ultimo 2020 waren er 59 donatàurs, 20 Beschermers. Op 1 september werden alle donateurs
en beschermers uitgenodigd hun jaarlijkse bijdrage te doen. Voor deze datum werd gekozen
omdat er dor het hele jaar heen aanmeldingen zqn,maar de meerderheid zich aanmeldde rond
de opening op 6 september 2019.Twee donateurs gaven aan

in 2020 geenbijdrage te leveren

en twee anderen betaalden hun bijdrage over 2020 nog niet.

Adopteer een cel
Van de oorspronkelijke ruim 500 cellen zijrer nog 121 daadwerkelijk aanwezig in die ztn dat
dat de celruimte nog bestaat en is voorzien van een deur. De nog zichtbare cellen zijn
beschikbaar voor adoptie. Adoptie kan op basis van een bepaald nummer (€ 750) of op basis
van een willekeurig toe te bedelen nuÍlmer (€ 500). Een cel is slechts beschikbaar voor één
adoptie en geldt voor een periode van vijfjaar
Degene die een cel adopteert

kÍijgt

in de (digitale) plattegrond, een certificaat
waaruit de adoptie blijkt, gratis en onbeperkt toegang voor twee personen, de status van
Beschermer gedurende het eerste jaar, het eerste recht om na afloop van de vijfjaar periode
op dezelftle voorwaarden te verlengen voor vrjfjaar en een kleine sobere vermelding bij de
een vermelding

cel.

Ultimo 2A20 warener 32 cellen geadopteerd (29 specifiek en 3 willekeurig).
Ondersteunde proiecten
ln het boekjaar 2020 verstrekte de Stichting een donatie van € I 1.750 voor de aanschafvan een
verrijdbare monitor van75 inch, met bijbehorende voorzieningen en het verzorgen buitenbebording
inclusief ontwerp, montage en begeleiding.

Financiën.
Gezien de doelstelling van de Stichting besloot het Bestuur om vooralsnog alleen een
kaspositie bI ING aan te houden en de beschikbare middelen voor zover en zo snel als
verantwoord is ter beschikking te stellen van de Stichting Oranjehotel. Het saldo op de
bankrekening per 31-12-202A bedroeg € 13.413,55

Staat van baten en lasten

BATEN
donaties
beschermers

adopties

€3.465
€ 3.800
€ 8.225
€ 15.490

LASTEN
Stichting Oranjehotel € I1.750
Bankkosten
€ 128.6s
€ 11.878,65
Batig saldo

€ 3.611,35

Toekomst
De Stichting streeft er naar om in 2021het aarttal Donateurs, Beschermers en geadopteerde
cellen verder te laten groeien. De samenwerking met de staf van het Nationaal Monument
Oraqjehotel en met name met Hans Gramberg, medewerkers marketing en communicatie op
dit vlak is uitermate constructief en plezierig. Aftrankelijk van de binnenkomende baten en de
wensen van de staf en het bestuur van de Stichting OraÍljehotel zal bekeken worden welke
projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Toegezegd is reeds het f,rnanciering van
brievenvitrines rroor € 8.500 en een advertentie in de Haagse Goede Doelenkrant van
ongeveer € 900.
Het bestuur kijkt met tewedenheid terug ap 2020 en vol vertrouwen vooruit naar 2021.HeÍ
jaar 2A2l zalmeï name in het teken staan om in het kader van het Herstelplan van het bestuur
van de Stichting Oranjehotel een bijdrage van eR Íurn de Stichting Beschermers van het
Oranjehotel structureel te vergroten.

Voorburg,22 jaman2021

Herman M. Kappelle
Secretaris.

Vastgesteld en gete§énd op

