
 
 
 
 
Stichting Stolpersteine is een stichting onder ANBI recht. Sinds 1 januari 2014 zijn we 
verplicht om de volgende informatie te publiceren: 

 
 

Naam van de ANBI 
instelling: 

Stichting Stolpersteine 

Adres: Retiefstraat 91 C 
1092 XA Amsterdam 
the Netherlands 

E-mail: info@stichting-stolpersteine.nl 

Telefoon: +31620789729 

KvK-
registratienummer: 

73811130 

RSIN nummer: 859672177 

The Mission:  De stichting heeft ten doel: 
A. Om de herinnering aan de slachtoffers van het nationaal-socialisme tijdens 
en rond de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende bezetting en vervolging 
door de nazi's levend te houden door deel te nemen aan het STOLPERSTEINE-
project van de kunstenaar Gunter Demnig. Dit gebeurt door plaatjes van messing 
op hetzelfde niveau te integreren als de stoep van het trottoir voor hun laatste 
verblijfplaats of andere nader te bepalen plaatsen. Deze gedenkstenen doen 
denken aan het lot van mensen die werden vervolgd, vermoord, gedeporteerd, 
verdreven of tot zelfmoord gedreven tijdens het nationaal-socialistische tijdperk. 
Een van de aandachtspunten is de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij 
het project om de herinneringscultuur duidelijk en concreet te maken. De 
Stolpersteine documenteren de levensverhalen van de mensen die werden 
vervolgd onder het nationaal-socialisme. De inscripties worden onderzocht en 
onderzocht samen met de lokale initiatieven en de bijbehorende archieven. Na de 
overdracht worden de biografieën in een database ingevoerd. 
B. het steunen, completeren en samenwerken met organisaties die ten doel 
hebben met de herinnering aan de slachtoffers van het nationaal-socialisme en / 
of pedagogische concepten voor het omgaan met het verleden hoog te houden; 
C. het inzamelen en ter beschikking stellen van gelden; 
D. het ontwikkelen van vrijwilligers-, sponsor- en geldinzameling programma's 
om de organisatie te steunen; 
E. hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk -
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 



De stichting Stolpersteine heeft niet ten doel het maken van winst. 

Jaarlijks 
operationeel 
rapport: 

De eerste zal in januari 2020 worden gepubliceerd. 

Jaarlijks 
operationeel plan: 

Organisationalplan_2019 

Jaarlijks financieel 
verslag: 

De eerste zal in januari 2020 worden gepubliceerd. 

Raad van Toezicht:  Johannes Anthonius Romijn 
Jaap Goudsmit 
Paulus Franciscus de Haan (advisor) 

Bestuurder: Alexander Stukenberg 

Personeelsleden: nul 

Vergoeding: Bestuurder 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, behalve vergoeding voor contante 
kosten in verband met het bijwonen van bestuursvergaderingen en andere 
evenementen, als vertegenwoordigers van Stichting Stolpersteine. De beloning 
van personeelsleden is niet gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst, 
maar is in overeenstemming met de toepasselijke algemene wetten. 
 
Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht  van Stichting Stolpersteine hebben recht op 
een redelijke vergoeding van reis- en verblijfkosten die zij bij de uitvoering van 
hun taken hebben gemaakt, indien daarom wordt gevraagd en gedocumenteerd. 
Onkostenvergoedingen betaald aan de leden van de Raad van Toezicht worden 
transparant vastgelegd en toegelicht in de jaarrekening van Stichting 
Stolpersteine. 

 

https://drive.google.com/file/d/1bcaxrn1A1o0vdb4Qdw6pYQSQt6Ww_z0t/view?usp=sharing

