
Stichting Razem 

 
Exploitatieoverzicht 2020 

 
In 2020 kregen Nederland en Polen te maken met de coronapandemie.  

Als gevolg hiervan werden noodgedwongen internationale uitwisselingen van personen, hoewel goed 

voorbereid, opgeschort en daarmee projecten uitgesteld. Dit betrof m.n. het Project “Boeren en 
Buren” samen met het RIVM.  

 
Het project ‘’75 Jaar Vrijheid’ dat in samenwerking met Bibliotheek Idea Bilthoven was 

georganiseerd, is  wel, zij het voor een gedeelte, doorgegaan. Helaas hadden beide activiteiten veel 
minder bezoekers dan oorspronkelijk verwacht en we zoeken naar een mogelijkheid om deze in 2021 

te voort te zetten.  

Onze bijdrage aan deze viering bestond uit: 
a. de vertoning van de documentaire “In het spoor van de Poolse Bevrijders” voorafgegaan door een 

lezing over de rol van Polen bij de bevrijding van Nederland en Europa.  
b. de samen met  de stichting Jumelage De Bilt – Coesfeld georganiseerde tentoonstelling van 

kindertekeningen uit de 3 deelnemende landen met als motto ”Wat Betekent Vrijheid voor jou?” 

 
 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag 

Activiteit PERSONEN of aantal deeln. Activiteit PERSONEN  

a. Project “Boeren en Buren” 

samen met het RIVM 
geen 

a. Project “Boeren en Buren” 

samen met het RIVM 
geen 

b. Reünie Nederlandse 
deelnemers / vrijwilligers aan 

activiteiten van Razem 

Uitgesteld wegens 

corona 

b. Reünie Nederlandse 

deelnemers / vrijwilligers aan 

activiteiten van Razem, ging niet 
door wegens corona 

Uitgesteld wegens  

corona 

GOEDEREN en Geldsch.  GOEDEREN en Geldsch.  

a. Acties kaartverkoop, 
tuinmarkt, garageverkoop, 

etc. in de gemeente De Bilt 

Het batig saldo wordt 

doorgeboekt naar 
2021 wegens 

onvoldoende 

activiteiten               

a. Acties kaartverkoop, 
tuinmarkt, garageverkoop, etc. in 

de gemeente De Bilt 

Het batig saldo wordt 

doorgeboekt naar 2021 

wegens onvoldoende 
activiteiten               

b. Projecten “75 jaar 

Vrijheid” 
b.1 vertoning documentaire 

b.2 tentoonstelling van  
kindertekeningen  

                          

b. Projecten “75 jaar Vrijheid” 

b.1 vertoning documentaire 
b.2 internationale tentoonstelling 

van kindertekeningen 

 
68,- 

c. Verdere acties: geen  c. Verdere acties: geen  

DIVERSEN  DIVERSEN  

Subsidie gemeente De Bilt 

structureel 
0,- Organisatiekosten, regulier 304,- 

Rente over kapitaal    0,-   

     

Tekort/van spaarrek. af 372,- Batig saldo / voorziening 
saldo/Reservdering 

 

Totaal € 372,- Totaal                        € 372,-       
372372372,-     

 


