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Jaarverslag 2022  
 
 
Dit is het jaarverslag van de Roosje Glaser Foundation.  
 
Het verslagjaar 2022 werd gekenmerkt door de weerslag van de Corona Pandemie. In de eerste 
periode van 2022 waren nog tal van Corona maatregelen van toepassing in Duitsland en Nederland. 
Met name was de terugslag groot voor de planning van tentoonstellingen in Duitsland. De geplande 
tentoonstellingen in Hannover en Wolfsburg werden afgezegd en nieuwe tentoonstellingen elders in 
Duitsland werden niet geplant. Omdat tentoonstellingen gemiddeld 1 a 2 jaar tevoren geplant worden 
heeft dit niet alleen negatieve gevolgen voor de exploitatie 2022 maar ook voor 2023. 
 
 
Onderstaand zijn beknopt de activiteiten van 2022 weergegeven.  
De activiteiten zijn in dit jaarverslag gespecificeerd naar de volgende rubrieken: 
 

• Bureau en algemeen 

• Nederland 

• Buitenland 

 
 
Bureau en algemeen 
 

• De Foundation is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in 
dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat vanwege de culturele status die aftrek 
vermeerderd mag worden met 25% tot een maximum van € 1.250. 

• In 2017 zijn alle goederen uit de nalatenschap van Roosje ondergebracht bij de Roosje Glaser 
Foundation. Een overzicht van de goederen is vastgelegd in een inventarislijst. 
Een groot deel van de collectie is opgeslagen in het geklimatiseerde depot van Nationaal 
Monument Kamp Vught. 
Een klein deel van de collectie wordt getoond in de reizende tentoonstelling. 
 

• De oorspronkelijke site van de foundation is  www.roosjefoundation.org 
Deze site bevat drie rubrieken  a.) het verhaal van Roosje, b.) het onderwijsplatform, c.) over 
de foundation.  
Het onderwijsplatform is tevens te bereiken onder edu.roosjefoundation.org   Docenten binnen 
Nederland en Duitsland hebben vrij toegang tot het onderwijsplatform.  
Het onderwijsplatform bevat lessen voor meerdere typen onderwijs zoals bovenbouw primair 
onderwijs, Mavo, Havo/VWO en VMBO. 
In het platform zijn twee tijdlijnen toegevoegd. Eén over gebeurtenissen in Roosjes leven en 
één over de gebeurtenissen in Nederland en Europa gedurende Roosjes leven. 
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Activiteiten in Nederland 
 

• Lezingen 
Verspreiding verhaal door lezingen in Nederland. In 2022 hebben maar een beperkt aantal 
lezingen plaatsgevonden dit i.v.m. Covid-19 in begin 2022. In totaal hebben 21 lezingen 
plaatsgevonden waarvan 5 in het buitenland. 
 

• Documentaire film 
Eind 2020 is een optieovereenkomst gesloten met een Duitse documentairemaakster. Vanwege 
Covid-19 is ook daarvan de voortgang vertraagd en de financiering van de film is niet gelukt. 
Eind 2022 werd afgesproken om voor 2023 met een nieuwe opzet opnieuw te starten. De 
Duitse producente ( München) werkt daarvoor samen met een Amerikaanse producente  (Los 
Angeles).  
 

• Speelfilm 
Eind 2022 is op initiatief van Kamp Vught het initiatief genomen om de mogelijkheden te 
onderzoeken om een speelfilm of miniserie te maken van het verhaal van Roosje. Inmiddels is 
met een producent en regisseur contact ontstaan Zij maken een pitch voor de film die begin 
2023 gereed zal zijn. De kosten voor de ontwikkeling van de pitch worden gedragen door de 
stichting Brabant Herinnert. 
 

• Storytelling 
met de University of Applied Sciences te Breda is een project opgezet met de faculteit 
‘Storytelling’ om Roosje weer tot leven te brengen of een creatieve manier. Dit project is 
geïnitieerd door Kamp Vught. Het is de bedoeling dat het eind april 2023 wordt opgeleverd. 
 

• Onderwijs en Covid-19 
Als gevolg van de corona epidemie kwam een groot deel van de geplande 
onderwijsactiviteiten in 2021 stil te liggen. In 2022 zijn scholen bezig geweest om het pre-
covid ritme weer op te pakken en achterstanden in te halen.    
 
 

• Nederlandse taal op Duitse school 
Opnieuw heeft de Duitse middelbare school Am Lauerhaas (Gesamtschule met 1200 
leerlingen) in Wesel, Euregio in 2022 net als in het voorgaande jaar gebruik gemaakt van het 
Nederlandse boek ‘Dansen met de Vijand’. Gebaseerd op het boek zijn lessen ontwikkeld en 
als regulier onderdeel in het curriculum ingepast.  
In totaal gaat het om 13 uitgeschreven lessen, gegeven in totaal 20 lesuren. Stukken van het 
Nederlandse boek worden in de lessen in de Nederlandse taal als examenstof behandeld.
  
Genoemde lessen worden naast onderwijs in de Nederlandse taal tevens gebruikt in het kader 
van maatschappijleer, geschiedenis en burgerschapskunde waarbij drie perioden worden 
behandeld: 
a. de eerste wereldoorlog en het interbellum 

             b.de nazitijd 
             c. de naoorlogse betrekkingen tussen Nederland en Duitsland.  
 
            Ook op andere middelbare scholen in Duitsland bestaat soortgelijke interesse met name in de                          
p          plaatsen Greven en Saerbeck 
 

• Toneel 
Na een lange stop vanwege corona zijn in 2021 toneelvoorstellingen over Roosje in Brabant 
weer hervat. De laatste vonden plaats in begin 2022. Voor die uitvoeringen bleek veel 
belangstelling 
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Activiteiten in het buitenland 
 

 
• Tentoonstellingen in Duitsland 

Na de succesvolle tentoonstelling in Osnabrück bleek de belangstelling in Duitsland groot en 
werden meer tentoonstellingen in Duitsland gepland.  
Na Osnabrück, Magdeburg, Esterwegen, Stendal kwam de tentoonstelling in Braunschweig.  
in het Städtische Museum. Ook daar bleek de belangstelling groot ondanks de corona 
maatregelen die in acht moesten worden genomen. Deze tentoonstelling maakte deel uit van 
een Doppelausstellung en werd tegelijkertijd met een tentoonstelling over Fritz Bauer 
gehouden. Fritz Bauer was de hoofdofficier van justitie in West Duitsland die na de oorlog 
Nazi misdadigers opspoorde en aanklaagde. Daarbij ondervond hij veel tegenwerking van de 
staat en uit diverse maatschappelijke groeperingen. Desondanks hield hij vast en wist zo 
diverse Nazi oorlogsmisdadigers alsnog veroordeeld te krijgen. Ook wist hij Eichmann op te 
sporen en dat spoor aan de Mossad door te spelen, die hem uiteindelijk hebben opgepakt. 
Begin 2022 eindigde de tentoonstelling en die ging weer terug in opslag in Osnabrück. 
 

• Lezingen 
In 2021 zijn de meeste lezingen in Duitsland afgezegd of uitgesteld vanwege Covid-19. 
Enkele, aan de tentoonstelling gebonden lezingen zijn doorgegaan t.w. in Neuenhaus en 
Braunschweig. In totaal gaat het om 5 lezingen 
 

• Lezing Gesamtschule am Lauerhaas in Wesel. Leerlingen 18-19 jaar zeer levendige discussie 
en actieve interesse. Aansluitend vond bijeenkomst in de Dom van Wesel plaats wegens 
Auschwitz Memorial Day. Namens de Roosje Foundation heeft Paul Glaser het woord 
gevoerd.  
Na afloop werd tezamen met burgemeester Ulrike Westkamp een krans gelegd bij het 
monument naast de Dom 
 

• Expositie voor en door leerlingen te Kleef 
In januari 2022 werd door de middelbare school te Kleef een expositie gepresenteerd over 
Roosje. De expositie was gemaakt door de leerlingen. De opening vond plaats  in het kader 
van Auschwitz Gedenktag. De Oberburgermeister van Kleef hield daar een uitstekende 
toespraak waarin hij ook verbinding maakte naar hier en nu. In zijn amtstketting was de 
beeltenis van de zwaanridder Lohegrin te zien. Ook Eva Weyl hield een toespraak en namens 
de Roosje Foundation, Paul Glaser. 
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Jaarrekening 2022 Roosje Foundation 
 

Balans  

 

Activa     31-12-2021     
31-12-
2022 

            
1 liquiditeiten   87.635   49.239 

            
2 nog te ontvangen subsidies/donaties   0         0 

            

3 immateriële activa: website en 
onderwijsplatform e.d.   9.200   8.280  

           
4 automatisering en kantoorinventaris    1.657                      1.326 

            
              

    
TOTAAL 
EUR 98.492     58.845 

 
 
       

Passiva             
       

 5   Resultaat boekjaar   1.05
6     541 

            
6 langlopende schulden    79.793         34.734 

            
7 voorzieningen   7.000   12 .000          

            
8 eigen vermogen   10.634   11.570 

            
9 kortlopende schulden                    0   0 

              

    
TOTAAL 
EUR 98.492      58.845 
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Rekening van baten en lasten  
 
 
 

 
BATEN 

    

1 donaties, royalty's   10.000 

              2 projectvergoedingen    4.500 

3 voorziening     

    TOTAAL      EUR 14.500 
    

LASTEN     

1 website en automatisering 
  

                        709                        

2 tentoonstellingen Duitsland   
transport, opbouw, demontage, opslag 
voorziening restauratie en updating 
reizende tentoonstelling 

5.487 

3 voorziening vervangen en vernieuwen 
tentoonstelling  

 5.000 

4 algemeen en acquisitie    952 

5  
kantoor, administratie, beheer  1.059 

6 onderwijs en platform 
 

internationalisering en verbetering 
onderwijsplatform 402 

7 film documentair en speelfilm   350  
                                        TOTAAL      EUR 13.959  
    

      

                                 RESULTAAT     EUR                        541           
 
 
 

Bovenstaand overzicht geeft de stand van baten en lasten.  Het boekjaar is afgesloten met een klein 
positief saldo a 541 euro.  
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Toelichting Rekening van Baten en Lasten 

 
Baten 
Ad 1  
Dit bedrag bestaat uit een donatie van 10.000 euro 
 
Ad 2 
Projectvergoedingen a 4.500 euro werden ontvangen uit Duitsland voor gebruik tentoonstelling. 

 

Lasten 
 
Ad 1 
Deze kosten bestaan uit kosten voor domeinnaam en hosting met name het onderwijsplatform 
 

Ad 2 
Dit zijn kosten voor transport, opslag, opbouw, demontage, herstel en opslag van de tentoonstellingen  
alsmede reservering voor restauratie en instandhouding reizende tentoonstelling alsmede de 
bijbehorende roll ups 

 
Ad 3 
De tentoonstelling en met name de panelen zijn aan slijtage onderhevig en moeten binnen afzienbare 
tijd geheel of gedeeltelijk worden vervangen en vernieuwd. Dat is een behoorlijke kostenpost. 

Ad 4 
Kosten voor algemeen en kosten acquisitie w.o. reiskosten en presentexemplaren 
 
Ad 5 
Deze post bestaat uit diverse onderdelen die samenhangen met de continuïteit van de Foundation 
alsmede de bijbehorende infrastructuur en kantoor ondersteuning 

Ad 6 
Dit zijn honorariumkosten van de hoofdbeheerder van het onderwijsplatform die in 2022 met name 
heeft gewerkt aan internationalisering d.m.v. artikelen in internationale onderwijstijdschriften en 
verbetering van onderwijsplatform 

Ad 7 
Deze post bestaat uit diverse enkele reiskosten en toezending materialen voor overleg en opstellen 
treatment documentaire film 

 
 

 


