
 
          Opmerkingen bij de jaarrekening 2020 
 
Het jaar 2020 betekende ook voor de Stichting Dialoog Nederland-
Japan-Indonesië een grote aanpassing in de voorgenomen 
activiteiten. Zo kon de jaarlijkse conferentie op de gebruikelijke wijze 
geen doorgang vinden. Gekozen is voor een conferentie die op 
afstand, via een daartoe ingericht Youtube kanaal, te volgen was. 
Deelname aan dialoogsessies werd op afstand mogelijk gemaakt 
m.b.v. Zoom.  
 
Het organiseren was een grote uitdaging met een bemoedigend 

resultaat. Het is mogelijk gebleken op deze wijze te confereren maar gezegd moet worden 
dat het zo belangrijke aspect van elkaar ontmoeten en spontaan kunnen converseren node 
werd gemist. We mogen hopen dat dit in 2021 weer mogelijk zal zijn. 
 
De conferentie 2020 stond in het teken van voorgenomen activiteiten in samenwerking met 
Indonesische partners. Mooi resultaat was dan ook de succesvolle (digitale) deelname 
vanuit Indonesië aan de eerder genoemde jaarlijkse conferentie. Hiermee werd een 
belangrijke stap gezet richting een toekomstige vruchtbare dialoog met Indonesische 
partners. 
 
In 2020 zou een grote groep Nederlandse (en Australische) nakomelingen van 
krijgsgevangenen van het kamp Fukuoka-2 in Nagasaki de bevrijding van de 
krijgsgevangenen 75 jaar geleden herdenken. Deze herdenking kon geen doorgang vinden 
en is uitgesteld tot 2021. 
 
Bovenstaande zaken vinden op een aantal manieren hun weerslag in de jaarrekening: 

1. de inkomsten m.b.t. evenementen zijn nul vanwege het niet ‘life’ doorgaan van de 
conferentie en de herdenking in Nagasaki; 

2. de uitgaven m.b.t. evenementen betreffen voor een belangrijk deel de kosten voor de 
‘digitale’ conferentie en de teruggave van de in 2019 gepleegde bijdragen van 
deelnemers voor de uitgestelde herdenking in Nagasaki; 

 
Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport de stichting een subsidie heeft toegekend om haar dialoog activiteiten te kunnen 
voortzetten. De Stichting is het ministerie daarvoor zeer erkentelijk. De jaarrekening maakt 
dan ook melding van een aanzienlijk bedrag aan subsidie inkomsten over 2020. 
 
Het bestuur is donateurs zeer erkentelijk voor de bijdragen die de stichting in 2020 mocht 
ontvangen. Deze donaties dragen bij aan het mogelijk maken van de activiteiten van de 
Stichting en waren deels ook bestemd als bijdrage in de kosten voor de organisatie van de 
hierboven genoemde herdenking in Nagasaki. 
 
De Stichting is voor onderhoud en voor de plaatsing van berichten afhankelijk van de steun 
door een externe partij. De kosten hiervoor en andere kosten m.b.t. publicitaire en 
communicatieve activiteiten vinden hun weerslag in de post ‘Communicatie’ in de 
jaarrekening.  



 
Op andere punten geeft de jaarrekening geen aanleiding tot een nadere toelichting behalve 
dat het jaar met een positief resultaat is afgesloten, voor een belangrijk deel te danken aan 
de eerder genoemde ministeriële subsidie.  
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