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Paleis van de Verdraagzaamheid

Jaarverslag 2011

Algemeen
Het jaar 2011 was een waarop de stichting zichzelf op de kaart heeft weten te zetten. Met de 
organisatie van de primeur van de jaarlijkse verkiezing voor de ambassade en ambassadeur van 
de verdraagzaamheid en de uitreiking van de bijbehorende awards met deze titels heeft het paleis 
van de verdraagzaamheid meer mensen weten te bereiken dan tot dan toe.

Niet alle geplande acties uit het jaarplan 2011 zijn gehaald. Het plan om rond de UNESCO inter-
nationale dag van de verdraagzaamheid samen met andere organisaties een gemeenschappelijk 
programma te verzorgen is niet uitgevoerd. Wel is er contact gelegd met organisaties en ligt er 
een eerste basis voor de uitvoering in komende jaren. Ook is er nog geen materiaal beschikbaar 
voor scholen.

Mede dankzij de organisatie van de jaarlijkse verkiezing zijn veel meer mensen bereikt. Er zijn ook 
veel meer supporters en nieuwsbrief lezers. Deze personen hebben zich voornamelijk aangemeld 
tijdens onze acties om supporters te werven op de informatiemarkt tijdens het 5 mei bevrijdings-
festival en tijdens het Amsterdam Roots Festival.

Het bestuur is op sterkte, maar er blijft behoefte aan verdere uitbreiding. Daarnaast zijn er nog 
redelijk veel taken die opgepakt kunnen worden door vrijwilligers. De acties voor het werven van 
deze vrijwilligers moeten in 2012 meer gestalte krijgen. 

In de onderstaande paragrafen staat in meer detail toegelicht in welke mate onderdelen uit het 
jaarplan 2010 zijn behaald.

Activiteiten rond de UNESCO internationale dag van de Verdraagzaamheid
UNESCO kent een aantal dagen van het jaar met een bepaald thema. Zo is sinds 1996, 16 novem-
ber aangewezen als “International Day of Tolerance” of in het Nederlands de “internationale dag 
van de verdraagzaamheid.” Binnen Nederland wordt weinig aandacht geschonken aan deze dag. 
Het Paleis van de Verdraagzaamheid wil deze dag meer aandacht geven door een aantal activitei-
ten op of rond deze dag te plannen.
Het Paleis van de Verdraagzaamheid heeft in 2011 voor het eerst een verkiezing georganiseerd 
voor de organisatie en de persoon die zich respectievelijk ambassade en ambassadeur van de 
verdraagzaamheid 2011 mag noemen. In beide categorieën waren vijf genomineerden. De verkie-
zing liep de gehele maand oktober. Er werden in het totaal bijna 3000 stemmen uitgebracht. Te-
vens kregen de verkiezing en de genomineerden de nodige media-aandacht. De nieuw ontwikkelde 
website die met de start van de verkiezing live ging werd in 2011 meer dan 8000 maal bezocht.
De uiteindelijke winnaars van de titels waren Paul Mbikayi met 38% van de stemmen en het Huis 
van de Wereld met 45% van de stemmen.

Het voornemen om in samenwerking met diverse instellingen in of rond Amsterdam invulling te 
geven aan het thema verdraagzaamheid, is wel aangekondigd. De meeste instellingen hadden 
toen hun programma al vastgesteld. Daarom is deze actie voor 2011 beperkt gebleven tot een 
eerste uitnodiging. In 2012 willen we dit idee concreter maken.

Indien mogelijk zou het Paleis van de Verdraagzaamheid ook les-, leer- of speelprogramma’s aan 
scholen gaan aanbieden. Dit idee is in 2011 nog niet gestart.
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Kenbaar maken van het Paleis van de Verdraagzaamheid en werven van supporters
Op de vrijmarkt tijdens het bevrijdingsfestival en tijdens het Amsterdam Roots Festival hebben 
bestuursleden nieuwe supporters en nieuwsbriefl ezers geworven. Het aantal supporters is in 2011 
sterk gegroeid van 193 tot 298. Het aantal nieuwsbriefl ezers is gegroeid naar 96 personen. In 
2011 zijn twee nieuwsbrieven verstuurd in het kader van de verkiezing, namelijk op 9 augustus en 
op 3 oktober. Tevens is op 9 november een uitnodiging gestuurd naar alle nieuwsbriefl ezers om de 
uitreiking bij te wonen.

De website heeft een volledig nieuw uiterlijk. Deze nieuwe website is sinds 1 oktober 2012 live. 
De nieuwe website is meer dan 8000 keer bezocht in 2011. Vooral in de maand oktober tijdens de 
verkiezing lag het bezoek hoog. Op Twitter en op Facebook worden regelmatig berichten geplaatst. 
Vooral tijdens de verkiezing van de Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2011 is 
van deze media veel gebruik gemaakt. De uitreiking van de titels heeft aandacht gekregen in het 
televisieprogramma Schepper & Co in het land van de NCRV. Daarnaast is er in de regio van Til-
burg, veel media-aandacht geweest voor de verkiezing en de uitslag. Daar heeft de verkiezing van 
het Huis van de Wereld uit Tilburg als Ambassade van de Verdraagzaamheid 2011 vast en zeker 
aan bijgedragen.

Versterken van de organisatie
In 2011 is er beperkte voortgang geweest bij het versterken van de organisatie. Er zijn nog altijd 
vacatures voor het bestuur. Tevens leeft nog altijd de behoefte sterk om een manifest op te stellen 
waarin de het gedachtegoed achter de stichting wordt verwoord. In 2011 zijn er wel diverse vrij-
willigers actief geweest en is de administratie verbeterd. Bij de Kamer van Koophandel en bij de 
bank is alles goed geregistreerd.
Het is niet gelukt om in 2011 vrijwilligersovereenkomsten op te stellen. Tevens ligt er nog een 
taak om inkomsten te gaan verwerven.

Zichtbaar maken van verdraagzaamheid in het heden en in de historie
Het zichtbaar maken van verdraagzaamheid heeft zich beperkt tot het kenbaar maken van initi-
atieven op dit vlak via social media. De verkiezing van de Ambassadeur en Ambassade van de Ver-
draagzaamheid heeft bijgedragen aan het zichtbaar maken van initiatieven op dit gebied.

Oriënteren op haalbaarheid invulling Kosmopolis Amsterdam
In de loop van 2011 is besloten om geen prioriteit te geven aan de oriëntatie op de invulling van 
Kosmopolis Amsterdam.

Bestuur
Alle bestuursleden hebben naast bestuurstaken ook vrijwilligersactiviteiten uitgevoerd. Met name 
rond de verkiezing van de Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid is veel tijd ge-
stoken in de organisatie.

Financiën
De stichting heeft nog altijd geen vaste inkomsten en draaide in 2011 op de reserves. 
In 2011 zijn wel voorbereidingen getroffen om inkomst gemakkelijker mogelijk te maken, waaron-
der het afsluiten van een incassocontract met de bank.

Deze reserves zijn het resultaat van schenkingen door diverse bestuursleden bij de start van de 
stichting. In 2012 dienen er wel inkomsten te komen. Er is nog ruimte voor alle geplande activi-
teiten in 2012, maar de reserve wordt wel beperkt. De in 2011 geplande activiteiten paste ruim 
binnen de huidige fi nanciële buffer. De fi nanciële verantwoording staat op blad 3.
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De kosten voor de verkiezing betreffen met name de huur van de locatie en de kosten voor de 
professionele versie van de stem-software, die nodig is om een betrouwbare uitslag mogelijk te 
maken.
De kostenpost voorzieningen betreft genomen voorzieningen voor verplichtingen die in 2011 zijn 
aangegaan, maar waarvoor de rekening pas in 2012 zal komen. Het betreft de kosten voor de 
huur van een zaal voor een bestuursvergadering en de reservering die is genomen voor het ont-
wikkelen van de nieuwe website.
De post giften betreft voornamelijk indirecte giften, namelijk kosten die zijn voorgeschoten door 
bestuursleden, maar waarvoor achteraf besloten is deze niet te declareren, maar als gift te zien.

De een malige kosten voor de nieuwe website zijn dus in 2011 opgenomen. Daardoor is het nega-
tieve resultaat over 2011 € 500,= groter.

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Balans per 31 december 2011 Paleis van de Verdraagzaamheid

alle bedragen in euro's

activa eindsaldo beginsaldo | passiva eindsaldo beginsaldo
LIQUIDE MIDDELEN EIGEN VERMOGEN

 Bank 1.455,16 1.934,89 - Saldo 2011 1.908,68 1.908,68

- Voorzieningen
  -535,00     -26,21

- Nog te betalen 
      over 2011   -164,00

- Nog te ontvangen 
      over 2011      18,75 ________ - Resultaat 2011   -1.133,77                 

   774,91 1.908,68    774,91 1.908,68

Totaal activa    774,91   1.908,68   Totaal passiva    774,91  1.908,68  

Exploitatieoverzicht 2011 Paleis van de Verdraagzaamheid

alle bedragen in euro's

omschrijving saldo t/m saldo t/m
12-2010 12-2011

Algemene kosten      
   (correcties 2010) 48,44
Marketing & Comm. 86,28
Vrijwilligers 79,20
Kosten verkiezing 516,85
Verplichtingen 535,00
Bedrijfsvoering    104,84     147,42

TOTAAL Kosten    153,28    1.364,75

Vorderingen 18,75
Giften 0,00 212,23

                            
TOTAAL Baten         0,00     230,98

Netto Resultaat   -153,28    -1.133,77
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