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Data bestuursvergaderingen  

10 februari 2016 /  11 mei 2016 /  14 september 2016  /  7 december 2016 

Projecten  

Emmy Verhey 
De vertoning van Emmy Verhey is succesvol geweest in de maand december 2015 in het Kurhaus in 
Den Haag. Wat nog moest gebeuren in 2016 was de afhandeling “Emmy Bedankt!”, zoals het 
bedanken van de sponsoren en donateurs. Verder is er financiele verantwoording afgelegd aan de 
Van Voorden Stichting via een voordracht tijdens een overleg. Dit alles is gerealiseerd in 2016 
aangaande dit project. Het bestuur is enthousiast over de bekendheid die dit project heeft gekregen. 
Het heeft vervolgens geresulteerd in een aanbod om een langere documentaire te kunnen maken in 
de komende jaren over de carrière van Emmy Verhey. 
 
Sara, het meisje dat op transport ging 
Dit jaar werd de Stichting ook benaderd door Rabbijn Lody van der Kamp. Naar aanleiding van zijn 
boek: “Sara, het meisje dat op transport ging”, vroeg hij de Stichting de mogelijkheid te bekijken voor 
het mede realiseren van een documentaire over dit onderwerp. Uit ervaring weet de Stichting dat 
het werven van fondsen voor langere documentaires een lang en moeizaam proces is, daarom werd 
in eerste instantie besloten om een korte film bij de publicatie bij zijn boek te maken. Hiervoor heeft 
de Stichting de Stichtingen Gilles Hondius, Democratie en Media en de Stichting tot het Nut van 
Israëlieten en de Gemeente Amsterdam benaderd. Allen hebben positief gereageerd en een 
financiële bijdrage geleverd, waardoor de Stichting deze korte heeft gerealiseerd eind 2016. Omdat 
er zo veel enthousiaste reacties kwamen op deze korte film zal in 2017 een lange documentaire 
volgens over het “kindertransport/Truus Wijsmuller worden gemaakt”. In het jaar 2016 is de 
Stichting samen met een cameraploeg voor opnamen naar Engeland afgereisd. De reden om dit 
versneld te doen heeft te maken met de hoge leeftijden van de transport”kinderen”, die van groot 
belang zijn voor de inhoudelijke kant van de documentaire. 
 
Boek hoogbegaafdheid 
Het boek over hoogbegaafdheid is in mei 2016 uitgekomen. In december waren er 200 exemplaren 
afgenomen. De recensies zijn lovend. 

Financiën  
De verkregen gelden voor het project: Emmy Bedankt! zijn volledig voor dit project beschikbaar 
gesteld. Als ook de gelden die de Stichting heeft binnen gekregen voor de korte film van Lody van der 
Kamp. De Stichting heeft in 2016 ook al gelden ontvangen voor de lange documentaire van Emmy 
Verhey, welke in 2017 zullen worden aangewend. 

Aanvullingen 
De Stichting met haar Bestuur is zeer enthousiast dat in 2016 de mogelijkheid is ontstaan voor de 
lange film over Truus Wijsmuller, welke in 2017 zal worden gerealiseerd en in november 2018 zal 
worden uitgezonden. Deze datum heeft te maken met 80 jaar na Kristallnacht en ook 80 jaar nadat 
de eerste trein met kinderen die naar Engeland in veiligheid konden worden gebracht via Nederland 
begon te rijden.  


