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Toelichting bij de jaarrekening 2021 van de Stichting Dialoog 
Nederland-Japan-Indonesië 

 
 
De Corona pandemie heeft de Stichting in 2021 in haar werkzaamheden 
in hoge mate gehinderd. Een aantal geplande activiteiten kon  geen 
doorgang vinden. Dit betreft (1) de  voorgenomen jaarlijkse en 23ste 
dialoogbijeenkomst in Nederland, (2) dialoogactiviteiten in Japan en (3) 
de voorgenomen dialoogconferentie in Indonesië. De genoemde 
activiteiten zijn vooralsnog nu gepland voor 2022.  
 
Als try-out kon in mei 2021 wel de ‘Youth Dialogue’ bijeenkomst plaatsvinden met deelname 
van Nederlandse, Indonesische en Japanse jongeren. De uitkomsten uit een evaluatie van 
deze bijeenkomst zullen worden gebruikt voor toekomstige activiteiten mede gericht op 
jongeren uit de drie landen. 
 
Dit betekent ook dat het symposium waarbij de resultaten van dialoogactiviteiten met 
Indonesische partners (Surabaya) zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd, pas kan 
plaatsvinden in 2023.  
 
Duidelijk is dat de Stichting met haar werk m.b.t. conferenties en symposia in hoge mate 
afhankelijk is van de ontwikkelingen m.b.t. de pandemie. Zodra zich weer mogelijkheden 
voor genoemde activiteiten voordoen zal de Stichting de organisatie daarvan oppakken.  
 
De voorgenomen herdenkingsreis naar Nagasaki bestaande uit een ceremonie bij het 
Fukuoka-2 gedenkteken en twee voorafgaande excursies, moest in 2021 vanwege Corona 
reisbeperkingen worden geannuleerd. Daarmee konden ook het voorgenomen onderwijs en 
een aantal lezingen in Japan niet worden verzorgd. De voorbereidingen voor het eerder 
genoemde programma uit te voeren in 2022 zijn inmiddels weer op gang gekomen, de 
beslissing over doorgaan of niet zal in het voorjaar 2022 worden genomen. 
 
De communicatie naar (potentiële) deelnemers wordt verzorgd met een nieuwsbrief waarin 
het programma rondom de ceremonie, de kosten voor deelnemers en nieuws rondom 
Corona in Japan en Nederland wordt gedeeld gericht op een beslissing om dit alles wel of 
niet door te laten gaan. 
 
In Nederland kon na de zomervakantie op een aantal middelbare scholen gastonderwijs in 
het land (Bussum, Naarden, Den Haag en Gouda) worden verzorgd en konden ook een 
aantal bijeenkomsten waarbij lezingen (Gelre Association Apeldoorn, Indisch Erfgoed 
Arnhem) werden verzorgd, doorgang vinden.  
 
Het bestuur van de stichting onderging dit jaar enige wisselingen. Mevr. Yukari Tangena-
Suzuki  heeft haar bestuurstaak neergelegd. De ontstane vacature voor een voorzitter van de 
stichting is ingevuld door Mevr. Janneke Roos. Het bestuur bestaat verder uit Dhr. Ton van 
Zeeland (secretaris), Dhr. Rob. Sipkens (penningmeester) en Dhr. Paul Pattynama 
(bestuurslid) . 
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Mevr. Tangena-Suzuki is mede voor haar inzet in het scheppen en vormgeven van ruimte om 
in zowel in Nederland als in Japan tot een dialoog en verzoening te komen koninklijke 
onderscheiden met een benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.  
 
De jaarrekening van de Stichting laat zien dat de door het Ministerie van VWS verleende 
subsidiegelden slechts voor een beperkt deel zijn besteed. De kosten  betreffen disseminatie 
via de website, communicatie, overleg m.b.t. voorgenomen (en geschrapte) activiteiten en 
kosten voor de eerder genoemde ‘Youth Dialogue’ bijeenkomst. 
 
De Stichting heeft in 2021 een aantal donaties mogen ontvangen waarvoor de Stichting de 
donateurs zeer erkentelijk is. 
 
 
De financiële positie van de Stichting is positief en biedt een goed uitgangspunt de geplande 
activiteiten voor 2022 tot uitvoerig te brengen.  
 
De kosten m.b.t. de activiteiten in 2022 rond de ceremonie in Nagasaki worden betaald uit 
een eigen bijdrage van deelnemers, een bijdrage van de Nederlandse ambassade in Tokio en 
een bijdrage van het Karel Doormanfonds. De baten en de lasten zullen in de jaarrekening en 
winst- en verliesrekening van 2002 zichtbaar worden gemaakt. 
 
 
 
 
 


