
Stichting Vrienden Synagoge Enschede is door de belastingdienst 
aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor 
kunt u tegen zeer gunstige fiscale voorwaarden doneren. 
RSIN: 853717692 
Kvk: 59977132 
Contact: Prinsestraat 14, Enschede | tel. 053 4323479 
| www.synagogeenschede.nl 

Doelstelling: 

1. De Stichting heeft ten doel: 
2. Ondersteuning te bieden bij het in stand houden van de monumentale 

Synagoge Enschede; 
3. Bekendheid te geven aan de geschiedenis van de joodse inwoners in 

de regio Twente en de voormalige Nederlands Israëlitische 
Gemeenschappen in Twente; 

4. Ontsluiten van het joods materieel en immaterieel erfgoed; 
5. Organiseren van profane bijeenkomsten in de Synagoge Enschede. 
6. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 het bijeenbrengen en besteden van gelden ten behoeve van het 
museaal gebruik van het gebouw aan de Prinsestraat 14 te Enschede 
(Synagoge); 

 het bevorderen en faciliteren van een gepast cultureel gebruik van 
het gebouw aan de Prinsestraat 14 te Enschede (Synagoge), 
alsmede het aan de Stichting Vrienden Synagoge Enschede ; 

 het inrichten en houden dan wel doen inrichten en doen houden door 
derden van exposities, muziekuitvoeringen, lezingen en andere 
culturele activiteiten in het niet voor de eredienst in gebruik zijnde 
gedeelte van het gebouw aan de Prinsestraat 14 te Enschede, met 
dien verstande dat deze activiteiten zich dienen te verdragen met het 
karakter van het gebouw; 

 het uitvoeren van educatieve programma’s onder meer in de vorm 
van workshops, lezingen en rondleidingen; 

 het aangaan van (internationale) samenwerkingsverbanden; 
 alle andere wettige middelen. 

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur wordt gevormd door vijf personen: de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee 
leden.  
Via het secretariaat kan informatie over de bestuursleden worden 
opgevraagd. (vrienden@synagogeenschede.nl) 

Vergoedingen: 
Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. 
Alle nodige informatie voor het gebruikmaken van de ANBI-regeling: zie www.anbi.nl 

 

http://www.synagogeenschede.nl/
mailto:vrienden@synagogeenschede.nl
https://www.anbi.nl/


Balans Stichting Vrienden Synagoge Enschede 

                                                    31-12-2017              1-1-2017 

ACTIVA                                        

LIQUIDE MIDDELEN                  €  63.645,00           €  9.970,00                                                    

Totaal activa                                € 63.645,00            €  9.970,00 

 

PASSIVA 

VERMOGEN                               € 15.653,00             €  5.737,00 

OVERLOVENDE PASSIVA          

Vooruitontvangen donaties         €      320,00              €     152,00 

Vooruitontvangen rondleiding     €          0,00              €     575,00 

Vooruitontvangen Leer je 

Buren Kennen Twente                €   2.123,00              €  2.966,00 

Nog af te dragen NIG                  € 45.000,00             €         0,00             

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Overige schulden                       €      549,00              €      540,00 

Totaal passiva                            € 63.645,00               €  9.970,00 

 


