
Toelichting op de jaarrekening 2022 van de Stichting Dialoog 
Nederland-Japan-Indonesië 

De Stichting heeft dit jaar twee belangrijke evenementen georganiseerd. In 
mei 2022 vond de 23ste Dialoogconferentie plaats in samenwerking met de 
Universitas Airlangga/Indonesië en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. 
Deze tweedaagse conferentie met als thema “Forgotten Groups, a Chain of 
Voices ” vond live (Surabaya) en on-line plaats met sprekers en deelnemers uit 
Japan, Indonesië en Nederland.  

In december werd het tweede evenement georganiseerd, een symposium met 
als thema “Intergenerationele overdracht van trauma ten gevolge van oorlogsgeweld en morele 
verwonding”. Dit deels live-evenement vond plaats in Den Haag, met ook on-line deelname uit 
Nederland, Japan en Indonesië. 
 
De evenementen zijn deels op een andere wijze georganiseerd dan aanvankelijk bedacht was. Veel 
meer is (ook financieel) ingezet op digitale communicatie tijdens evenementen en op opname en 
plaatsing van videoverslaggeving op daartoe geschikte digitale podia. 

Beide evenementen maakten deel uit van de door VWS voor 2022-2022 toekende subsidie aan de 
Stichting. Begin 2023 zullen nieuwe aanvragen worden voorbereid en ingediend om voor de 
continuïteit van activiteiten zorg te dragen. 

De voorgenomen en in 2020 en 2021 niet uitgevoerde herdenkingsreis naar Nagasaki moest ook in 
2022 vanwege Corona reisbeperkingen worden geannuleerd. Daarmee konden ook het 
voorgenomen onderwijs en een aantal lezingen in Japan niet worden verzorgd. Inmiddels is 
besloten de volgende herdenking bij het Fukuoka-2 gedenkteken te laten plaatsvinden in 2025, 
tachtig jaar na de bevrijding van de krijgsgevangenen uit het kamp Fukuoka-2.  

In Nederland is op een aantal middelbare en lagere scholen gastonderwijs in het land (Bussum, 
Breukelen, Nigtevecht, Den Helder en Maarssen) verzorgd. Het onderwijs heeft als doel jongeren 
bekend te maken met WOII/Azië, de geschiedenis van Nederlands-Indië en het proces van 
herdenken en verzoenen.  

De Stichting is in 2022 geconfronteerd met een boete opgelegd door het ANP. Het betrof 
berichtgeving omtrent het bezoek dat een lid van het Koninklijk Huis t.w. Prinses Laurentien in 
2019 bracht aan het Fukuoka-2 gedenkteken in Nagasaki. Daarbij heeft de Stichting een 
persbericht via de website van de stichting vermenigvuldigd. Gedachte was de belangstelling van 
het koninklijk huis voor hetgeen de krijgsgevangenen uit het kamp tijdens WOII is  aangedaan, 
onder betrokkenen onder de aandacht te brengen. Met deze vermelding op de website zijn 
onopzettelijk regels overtreden. Het ANP is niet gevoelig voor de context waarbinnen de 
overtreding plaatsvond en toont zich onverzettelijk. De boete betekent een grote aanslag op het 
eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen zal begin 2023 weer op orde worden 
gebracht. 

Het bestuur van de stichting onderging dit jaar enige wisselingen. Het huidige bestuur wordt nu 
gevormd door Mevr. Janneke Roos (voorzitter), Dhr. Ken Vos (penningmeester) en Dhr. Paul 
Pattynama (secretaris).  



 

Jaarrekening 2022 van de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië 

Balans per 31-12-2022  Winst- en verliesrekening 2022 
       

Activa    Opbrengsten   
Liquide middelen 1.618,78   resultaat 2021 10.430,73  
totaal  1.618,78  subsidies 3.190,00  
    bijdrage derden 440,00  
Passiva    donaties 112,50  
eigen vermogen    totaal  14.173,23 
Saldo bank 1.618,78      
nog te betalen kosten    af: Kosten   
geen 0,00   kosten evenementen 10.134,74  
totaal  1.618,78  kosten onderwijs 0,00  

    kosten publicaties 0,00  
    kosten communicatie 1.375,18  
    totaal  11.509,92 

       
    af: Bedrijfslasten   
    buro- en bestuurskosten 920,87  

    bankkosten 123,66  
    totaal  1.044,53 

       
    Resultaat 2022  1.618,78 

 

 


