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1. BESTUURSVERSLAG

-2-

Algemeen
Beheer, onderhoud en exploitatie behoren tot de basis waarop Stichting Monumenten Bezit bijzondere
architectuurhistorisch waardevolle objecten in stand wil houden. Met deze gedachte is vanaf het moment van
de ondertekening van de leveringsakte van de 29 monumenten voortvarend aan de slag gegaan. Het inbedden
van een dergelijk groott pakket aan bijzondere monumenten in een nieuwe organisatie is een bijzondere taak
die in de Nederlandse wereld van monumenten beherende organisaties niet van alle dag is. Mede dankzij de
kennis en ervaring van de leden van de Vereniging Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is hiervoor een
goede basis gelegd en heeft hun expertise een belangrijke ondersteunende rol gespeeld.
Naast deze kennis en ervaring van de leden van de NMo is vanuit het Rijksvastgoedbedrijf op verzoek te allen
tijde aanvullende informatie gegeven. Mede door deze bereidheid is SMB in staat om de monumenten steeds
meer ‘eigen’ te maken, een dankwoord hiervoor aan alle partijen is dan ook op zijn plaats.
Het ligt in de lijn der verwachtingen
en dat er in dee toekomst opnieuw monumenten worden verworven. Enkele
oriënterende gesprekken hierover hebben reeds in 2016 plaatsgevonden. De primaire focus lag dit jaar echter
op het goed verankeren van de 29 monumenten binnen de organisatie van SMB. Deze verantwoordelijkheid
verantwoord
is
met veel enthousiasme opgepakt door de betrokken medewerkers. Van hen werd veel flexibiliteit verwacht in
de beginperiode. Dit getuigt van een goede betrokkenheid.
De objecten hebben op een bijzondere manier een nieuw thuis gekregen en worden zodanig voor toekomstige
generaties behouden.
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Organisatie
Vanaf het moment van overdracht is de organisatie uitgebreid met twee part time bouwkundigen. Zij
hebben het gehele jaar op freelancebasis diverse werkzaamheden uitgevoerd die in het kader stonden
van beheer en onderhoud. De omvang van deze werkzaamheden is in de loop van het jaar gegroeid.
Per 1 maart is daarnaast een fulltime bouwkundig projectleider en parttime beleidsmedewerker
aangesteld. In totaal bestond de organisatie vanaf dat moment uit 3.6 FTE.
De vacature van beleidsmedewerker is halverwege het jaar vrij gekomen. De werkzaamheden zijn door
de directie overgenomen. Mogelijk wordt deze functie in het nieuwe jaar opnieuw ingevuld.
Ten behoeve van de Brim subsidie aanvragen voor de monumenten is in de periode januari - maart
een beroep gedaan op externe partijen,
partijen waaronder Boei en Geldersch Landschap & Kastelen (leden van
Vereniging Nationale Monumentenorganisatie).
Monumentenorganisatie)
Voor de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zijn diverse investering gedaan in
kantoormeubilair en ict-voorzieningen.
voorzieningen.
ANBI status
Reeds in 2015 is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een ANBI status. Deze is begin 2016,
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, toegekend. De documenten/gegevens die in verband
met de ANBI status publiek toegankelijk dienen te zijn, zijn op de website opgenomen.
Raad van Toezicht
Medio 2016 is de Raad van Toezicht uitgebreid met één lid; prof. dr. K.A. Ottenheym, hoogleraar
architectuurgeschiedenis aan de universiteit Utrecht. Met deze benoeming bestaat de Raad van Toezicht
uit twee leden. Het is de wens om in 2017 verder uit te breiden naar drie personen. In totaal is de
Raad van Toezicht vijf maal bijeengekomen voor een vergadering.

Jaarverslag Stichting Monumenten Bezit 2016

3

Monumenten
Onderhoud
De eerste prioriteit waar aandacht aan is besteed had betrekking op het opstellen van de
onderhoudsplannen en in het verlengde daarvan de Brim-subsidie. Alle monumenten zijn opnieuw
grondig geïnspecteerd en alle bevindingen zijn vastgelegd in rapportages met bijbehorende begrotingen.
Circa 80% van de monumenten is ingediend voor de Brim-regeling. De overige 20%
% is om strategische
redenen gereserveerd en zal in 2017 worden aangevraagd. De ingediende aanvragen zijn eind augustus
voor het overgrote deel gehonoreerd. De daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud staat gepland
voor de periode 2017-2022. In deze periode worden het regulier en groot onderhoud jaarlijks op basis
van de terugkerende inspecties en voorgenomen planning uitgevoerd.
In 2016 is omwille van de
subsidiabele onderdelen waarop
het onderhoud betrekking heeft
spaarzaam omgegaan met de
middelen en is enkel het
noodzakelijke onderhoud
uitgevoerd. Een klein deel van
het bestemmingsfonds voor
achterstallig onderhoud is
hiervoor aangeboord. Naar
verwachting zal dit
bestemmingsfonds in de loop
van 2017 en 2018 worden
besteed aan de overige
achterstallige onderdelen.
Spider maait vestingwal

Op basis van een onderhoudsvisie op het groenonderhoud is in 2016 wel onderhoud uitgevoerd waarbij
in het bijzonder de Vesting Naarden aandacht heeft gekregen. Door de inzet van moderne apparatuur
kan daar een hoger niveau van onderhoud op de lange termijn worden bereikt. Tevens bieden die
gebruikte machines een veiligere werkomgeving.
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Gebruikers
Naast de bouwkundige inspecties is met alle gebruikers en huurder kennis gemaakt. Hierbij zijn zoals
eerder vermeld alle locaties meerdere malen bezocht.
Veel van de gebruikers van de monumenten hebben lang moeten wachten voordat er daadwerkelijk
duidelijkheid kwam over de overdracht van de monumenten vanuit het Rijksvastgoedbedrijf. Nadat deze
duidelijkheid er was gekomen is met veel enthousiasme vanuit de gebruikers gereageerd om opnieuw
te kijken naar voorgenomen plannen. Een aantal had betrekking op de huurovereenkomst;
huurovereenkomst andere
hadden het karakter van een herbestemming of restauratie.
Huurovereenkomsten
Bij een aantal objecten liepen huurovereenkomsten af en was er behoefte om opnieuw tot een
overeenkomst te komen. In 2016 zijn er in totaal zeven nieuwe overeenkomsten gesloten.
gesloten Daarnaast
zijn er nog bij vijf objecten gespreken gaande, deze bevinden zich in een afrondende fase met een te
verwachten positieve uitkomst.
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Projecten
Grote Kerk Veere
De huidige gebruiker van de Grote Kerk in Veere is
het Muziekpodium Zeeland. Vanwege het wegvallen
van subsidies is het voor hen niet meer mogelijk om
de kosten voor het gebruik te betalen. Deze conclusie
was reeds in 2013 getrokken waarop de gemeente
Veere actie ondernam om een culturele
programmering te behouden. Hiervoor hebben zij
Ernst Veen en het daaraan gelieerde bureau Expex uit
Amsterdam gevraagd hen hierin bij te staan.
Reeds in 2015 vonden er gesprekken tussen de
gemeente Veere, bureau Expex en SMB plaats. Het
karakter van de overleggen hadden betrekking op de
culturele programmering in de Grote Kerk van Veere
en de benodigde aanpassingen die hier voor nodig
waren in en om de kerk. Deze gesprekken zijn in
2016 voortgezet en de eerste voorbereidende
concepten zijn uitgewerkt.

Interieur Grote Kerk, schip en zijbeuk

In 2017 wordt dit proces voortgezet en zal
een concreet plan worden opgesteld dat door
alle partijen wordt ondersteund. Inmiddels zijn
de rapportages dusdanig uitgewerkt dat deze aan
de gemeenteraad zijn voorgelegd. In het
gunstige geval zal in dan ook bij een positief
besluit gestart worden met de uitwerking van
het definitieve plan.

Exterieur Grote Kerk Veere
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Naarden
In Naarden ligt voor SMB een grote
uitdaging om naast het onderhoud ook
de herbestemmingen van diverse
objecten te organiseren. In dit kader zijn
in 2016 plannen voorbereid voor de
Brugwachterswoning, de officierskantine,
het Witte Huis, de lage flank van bastion
Oud Molen (bij gebouw I’ en K’) en
Bastion Oranje.
In 2017 starten de werkzaamheden aan
Het Witte Huis, de Brugwachterswoning
en wordt de officierskantine
gerestaureerd. Laatstgenoemde wordt in
gebruik genomen als cultureel centrum
Witte Huis Naarden
in de Vesting Naarden. Op de lage flank
van Oud Molen is gekozen om een
kleinschalige elektrische bootjesverhuur te
realiseren. Het voornemen is om op
p een
organisch groeiende wijze te komen tot
een milieuvriendelijke manier om de
Vesting vanaf het water beleefbaar te
maken. Dit voornemen is geïnitieerd door
twee enthousiaste bewoners van de
Vesting en wordt in gezamenlijkheid
eid in
2017 verder voorbereid.
Brugwachterswoning Naarden

Voor Bastion Oranje zal een andere
bestemming moeten worden gezocht.
gezocht De
voorgenomen plannen van het Nederlands
Vesting Museum om te gaan verhuizen
hebben na uitvoerig overleg geen
doorgang kunnen vinden. Deze beslissing
brengt de nieuwe
we uitdaging met zich mee
om op Bastion Turfpoort verbeteringen
aan te brengen ten behoeve van het
museum.Om
m de samenwerking met het
Nederlands Vesting Museum verder te
intensiveren en in te spelen op de te
verwachten Unesco status van de nieuwe
Hollandse Waterlinie, waarvan de Vesting
Naarden deel uit maakt, iss het plan opgevat
Gele Loods, Naarden
om in de Gele Loods een bezoekerscentrum
te realiseren. Hierin is onder andere plaats voor wisselende exposities en een documentatiecentrum. De
ontwikkeling zal in 2017 verder worden doorgezet.
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Ruïne van Teylingen
Net als bij de Grote Kerk in Veere hebben er tussen de gemeente Teylingen en SMB voor de
overdracht verkennende gesprekken plaatsgevonden. De Ruïne van Teylingen neemt binnen de
gemeente Teylingen een bijzondere positie in.
in. Al bijna 350 jaar is het voormalige slot Teylingen,
ringmuur en donjon een ruïne.
De gemeente Teylingen heeft het initiatief gestart voor een bewonersparticipatie waaruit vier potentiele
modellen voor gebruik zijn overlegd
overlegd aan SMB. Ter aanvulling op dit onderzoek is opdracht gegeven om
een historisch tuin/landschappelijk onderzoek uit te voeren. De resultaten hiervan hebben aanleiding
gegeven om met deze informatie in gesprek te gaan met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de
provincie Zuid Holland. In samenspraak met de gemeente Teylingen wordt in 2017 een plan opgesteld
voor de omliggende gebieden nabij de ruïne. Dit plan zal de basis vormen voor de manier waarop de
ruïne gaat functioneren binnen het totale plangebied.
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Gelijktijdig is er een start gemaakt met
de consolidatie van de donjon van de
ruïne zelf. In 2013 was de ringmuur van
va
de ruïne reeds gerestaureerd door het
Rijksvastgoedbedrijf. Met name de
muurkroon kent problemen die eerder
door het Rijksvastgoedbedrijf zijn
vastgesteld. Met het plaatsen van een
steiger aan de binnenzijde van het
donjon was het mogelijk om de
problematiek rondom de muurkroon
goed te onderzoeken.
Dit onderzoek leverde nieuwe inzichten
op. Tezamen met het Rijksvastgoed
bedrijf en vervolgens de RCE is
gesproken over de problemen en is met
alle nieuwe informatie een visie gevormd
op de aanpak van de restauratie. In
2017 zal de consolidatie van de
muurkroon in uitvoering gaan.. Met behulp
van subsidie van de provincie Zuid-Holland
Holland
wordt gelijktijdig met de consolidatie van de
muurkroon ook gestart met het herstel van
de gevels.
Binnenzijde Donjon Ruïne
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Gotisch Huis Kampen
Het meest zorgelijke monument in de
portefeuille betreft het Gotisch Huis in
Kampen. In 2011 is gestart met een
cascorestauratie. Tijdens deze restauratie is
de schil van het huis weer in goede staat
gebracht, maar al snel kwamen ook ernstige
constructieve problemen aan het licht. Met
name de inwendige constructie is in
bijzonder slechte staat. Met hulpconstructies
wordt sinds 2011 de stabiliteit in het pand
gewaarborgd.
Het leegstaande object herbergt nog
bijzondere elementen waaronder onderdelen
van een middeleeuwse constructie en een
rosmolen die zijn oorsprong kent in de
zeventiende eeuw. Het ontsluiten van deze
elementen stond dan ook als één
én van de
uitgangspunten centraal in een
marktonderzoek dat door Het Oversticht in
Zwolle werd uitgevoerd. De titel van de
rapportage ‘De luiken los’ geeft dan ook exact
weer wat wij beogen met dit bijzondere
monument; namelijk toegankelijk voor publiek
De opgave voor de inwendige restauratie is
een uitdaging die op basis van de
uitkomsten uit het marktonderzoek in 2017
verder zal worden voorbereid.

Openen luiken Gotisch Huis, Kampen
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Financieel
Met de overdracht van de 29 monumenten is een bedrag van € 3.007.000,- meegekomen ten behoeve van het
achterstallig onderhoud. De inkomsten in 2016 bestonden hoofdzakelijk uit huurbaten van € 696.412,- en een
enkele kleine subsidiegelden.
De beschikbare middelen zijn doelmatig besteed aan slechts het noodzakelijk onderhoud. Grote kostenposten
voor het beheer en onderhoud zijn met name besteed aan groenvoorziening
groenvoorziening en één onderdeel dat betrekking
had op achterstallig onderhoud. In totaal is € 552.586,- besteed aan onderhoud van alle 29 monumenten. Dit
betrekkelijk lage bedrag zal in 2017 een geheel ander beeld vertonen. In 2016 zijn vooral voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd waardoor onderhoud en herbestemmingsprojecten in 2017 kunnen aanvangen. De
uitvoeringscyclus
cyclus komt zodoende in gestaag maar duurzaam tempo op gang.
Voor de daadwerkelijk voorbereiding en begeleiding van het totale beheer is de organisatie gelijkmatig aan het
uitgavenpatroon opgebouwd. Hoewel kosten vaak voor de baten uitgaan is met een relatief klein team van
totaal vier medewerkers (3.6 FTE) in de loop van het jaar een flexibele organisatie opgezet
zet. Deze opbouw zet
zich in 2017 opnieuw gestaag voort naar zes medewerkers (5.2 FTE) waar bij de overdracht ook op is
geanticipeerd en waarmee hett team op volledige sterkte is. Om niet met een achterstand te beginnen is in de
eerste periode beroep gedaan op de expertise van diverse leden van Vereniging Nationale
Monumentenorganisatie. De totale organisatielasten voor 2016 komen uit op € 292.672,292.672, .
Aan het einde van 2015 resteerde nog een schuld aan diverse leden voor verleende diensten. In 2016 zijn alle
schulden afgelost waardoor de organisatie volledig schuldenvrij is. Naast de vergoeding voor het achterstallig
onderhoud is eind 2016 ook het eerste rendement van 2% gereserveerd voor de monumenten. Cumulatief
komt dit neer op een positief saldo van € 4.227.773,- hetgeen in de komende jaren zal slinken en worden
besteed naar behoefte van elk individueel object.
Met deze voorlopige reserve,
ve, de te ontvangen BRIM-subsidiegelden
BRIM
en huurbaten vanuit de monumenten zelf
is een continuïteit vooralsnog gegarandeerd. Naast de afhankelijkheid van de financiële markten is het
essentieel dat geïnvesteerd blijft worden in het verhuurbaar maken en houden
en van de monumenten. Er blijft
te allen tijde een risico bestaan van huurderving op het moment dat gebruikers de keuze moeten maken de
huur op te zeggen. Door ook rekening te houden met gebruikslasten zoals energie werken wij er naar toe om
met duurzaamheidsmaatregelen
heidsmaatregelen ook de exploitatie voor huurders zo positief mogelijk te houden.

Mark van den Bos
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2. JAARREKENING
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Monumenten
Inventaris

1
7.538

7.539

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

220.000

-

220.000

-

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

13.369

-

1.354.058

1.367.427

-

Liquide middelen

2.632.807

20.082

Totaal activazijde

4.227.773

20.082
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

31 december 2016
€
€

1.210.406
-72.945

31 december 2015
€
€

-95.652
1.137.461

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen

2.980.532

95.652-

2.980.532
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

Totaal passivazijde

-

25.370

-

10.516
73.894

115.734
109.780

115.734

4.227.773

20.082
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.2 Staat van baten en lasten over 2016

Huuropbrengsten
Overige baten
Baten

2016

2015

€

€

696.412
1.220.163
1.916.575

120
120

422.776
422.776

818
818

1.493.799

-698

89.712
16.578
13.593
838
67.505
9.699
6.976
13.916
19.683
54.172
292.672

77.208
12.253
3.071
2.422
94.954

Exploitatieresultaat

1.201.127

-95.652

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

5.518
5.518
1.206.645

-95.652

Resultaat

1.206.645

-95.652

1.210.406
22.707
-26.468
1.206.645

-95.652
-95.652

Kosten beheer en onderhoud monumenten
Directe lasten
Bruto exploitatieresultaat
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten

Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve
Overige reserve
Bestemmingsfonds achterstallig onderhoud
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Organisatie
Stichting Monumenten Bezit, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 60983248.
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Monumenten Bezit wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
2.1 De Stichting heeft ten doel het behoud en beheer van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen
of onderdelen van bouwwerken, waaronder interieurs, als deel van het Nederlands erfgoed en het verrichten
van al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk is.
2.2 De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen. De Stichting beoogt niet het maken van winst
met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te
bevorderen.
2.3 De Stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar
organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking
hebben en ten goede komen aan het algemeen nut.
Verbonden partijen
De Vereniging Nationale Monumentenorganisatie is een verbonden partij. Statutair is bepaald dat de
verening zelf geen onroerende zaken in bezit houdt, maar deze doorlevert aan de Stichting Monumenten
Bezit of één van de leden van de vereniging.
De in 2016 door de Vereniging Nationale Monumentenorganisatie overgenomen monumentenportefeuille
van het Rijksvastgoedbedrijf is in zijn geheel doorgeleverd aan de Stichting Monumenten Bezit. In de
overdrachtakte is bepaald dat alle voorwaarden die op de levering door de Staat aan de Vereniging Nationale
Monumenten Organisatie zijn opgelegd, ook op de Stichting Monumenten Bezit van toepassing zijn.
In de statuten van de Stichting Monumenten Bezit is bepaald dat de leden van de Raad van Toezicht worden
benoemd door het bestuur van de Vereniging Nationale Monumentenorganisatie.
Onderlinge transacties betreffen het verstrekken van een lening door de Stichting aan de Vereniging. Het
verstrekken van de instandhoudingsbijdrage van de Vereniging aan de Stichting en het gezamenlijk huren van
een kantoorruimte.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële lease-overeenkomst het
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende
verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt
gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.
Afschrijvingspercentages:
Inventaris

20 %

Financiële vaste activa
Vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Vastgelegd vermogen
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan.
Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als
bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Pensioenlasten
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per
balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans
opgenomen tegen de contante waarde.
Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de
jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op
investeringen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Monumenten
€

Inventaris
€

Totaal 2016
€

Totaal 2015
€

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties 2016

1
1

8.376
-838
7.538

8.377
-838
7.539

-

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

1
1

8.376
-838
7.538

8.377
-838
7.539

-

In 2016 zijn 29 monumenten door het Rijk overgedragen aan de Vereniging Nationale
Monumentenorganisatie. Gelijktijdig zijn deze monumenten door de Vereniging Nationale
Monumentenorganisatie overgedragen aan de Stichting Monumenten Bezit. Deze monumenten zijn
overgedragen voor € 1.- Voor een specificatie van de monumenten zie bijlage 3.1

Financiële vaste activa
31-12-2016
€
Overige vorderingen
Lening Vereniging Nationale Monumentenorganisatie

220.000

31-12-2015
€
-

Deze lening is verstrekt aan de Vereniging Nationale Monumentenorganisatie. De lening loopt tot 1 januari
2021. Vervroegde aflossing is toegestaan. De rente bedraagt 0,5%.
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2.4 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren

13.369

-

129.810
6.816
1.656
200
1.210.406
5.170
1.354.058

-

8.538
20.000
407
1.603.862
1.000.000
2.632.807

20.082
20.082

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa
Rijksvastgoedbedrijf
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente
Waarborgsommen
Vereniging Nationale Monumentenorganisatie
Overige overlopende activa

Liquide middelen
Rekening courant SNS-bank
Spaarrekening SNS-bank
Bestuurrekening ABN-AMRO bank
Charitas spaarrekening ABN-AMRO bank
Vermogens spaarrekening ABN-AMRO bank
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2016
€

2015
€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve onderhoud monumenten

1.210.406

-

Bestemmingsreserve onderhoud monumenten
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

1.210.406
1.210.406

-

-95.652
22.707
-72.945

-95.652
-95.652

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds achterstallig onderhoud

2.980.532

-

Bestemmingsfonds achterstallig onderhoud
Ontvangen van Vereniging Nationale Monumentenorganisatie
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

3.007.000
-26.468
2.980.532

-

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Vastgelegd vermogen

Bij de overdracht van de monumenten is een bedrag ontvangen van € 3.007.000 inzake achterstallig
onderhoud. In de overdrachtsakte is bepaald dat dit bedrag alleen ten behoeve van het achterstallig
onderhoud besteed mag worden. De komende jaren zal dit bedrag worden uitgegeven. In 2016 is hiervan een
bedrag van € 26.468 gebruikt.
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2.4 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Handelscrediteuren
Crediteuren

25.370

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

10.516

-

29.162
21.250
4.842
12.640
6.000
73.894

30.000
39.225
34.256
12.253
115.734

Overige schulden
Nog te betalen kosten
Ontvangen borg huurders
Vakantietoeslag
Vooruitontvangen huur
Accountantskosten
Vereniging Hendrick de Keyser, startkapitaal
Geldersch Landschap en Kasteelen, gewerkte uren
Vereniging Hendrick de Keyser, gewerkte uren
Stichting Boei huisvestingskosten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Operationele leaseverplichting
De stichting is leaseverplichtingen aangegaan voor twee personenauto's de gemiddelde resterende looptijd
bedraagt 27 maanden. De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt ruim € 12.000,-
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Huuropbrengsten
Ontvangen huren

2016

2015

€

€

696.412

-

9.757
1.210.406
1.220.163

120
120

552.586
-129.810
422.776

818
818

83.067
6.645
89.712

-

Sociale lasten
Sociale lasten

16.578

-

Pensioenlasten
Pensioenpremie

13.593

-

838

-

23
58.927
8.555
67.505

8
77.200
77.208

9.699

12.253

Overige baten
Overige baten
Bijdrage Vereniging Nationale Monumentenorganisatie

Kosten beheer en onderhoud monumenten
Kosten beheer en onderhoud
Doorbelaste onderhoudskosten Rijksvastgoedbedrijf

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Vakantietoeslag

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

Overige personeelskosten
Kantinekosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur en servicekosten
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Verkoopkosten
Communicatie en voorlichtingskosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten

Autokosten
Brandstoffen
Leasekosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Kosten automatisering

Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Verzekeringen
Bankkosten
Overige algemene kosten

2016

2015

€

€

5.585
892
499
6.976

-

2.150
11.766
13.916

-

4.328
15.355
19.683

1.792
1.279
3.071

8.000
8.882
16.002
246
21.042
54.172

78
2.344
2.422

5.518

-

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten

Amersfoort, 31 mei 2017
Stichting Monumenten Bezit

M.T.C. van den Bos
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3. OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Monumenten Bezit te Amersfoort
3. Overige gegevens
3.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van belang zijn gemeld te worden.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Stichting Monumenten Bezit

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Monumenten Bezit (hierna: “SMB”) te Amersfoort gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van SMB per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW in combinatie met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven’.
De jaarrekening bestaat uit:
•

de balans per 31 december 2016

•

de winst- en verliesrekening over 2016; en

•

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van SMB zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 2015 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen
in de winst-en-verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen
bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•

het bestuursverslag;

•

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de
onderneming te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met de Raad van Toezicht over onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Aalsmeer 31 mei 2017

Davvero Accountants
Drs. C. Mekke RA

4. BIJLAGEN
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4.1 Specificatie Monumenten
1. Monument Aardenburg, (Voorste gedeelte van de) Sint Baafskerk Sint Bavostraat 5 te Aardenburg
2. Monument Aduard, Burgemeester Seinenstraat 42 te Aduard
3. Monument Apeldoorn, gedenknaald "Willem III" nabij de Loolaan en de Zwolseweg te Apeldoorn
4. Monument Doetinchem, (Kasteel Slangenburg) Kasteellaan Doetinchem
5. Monument Goedereede, Lichttoren aan het Kerkpad te Goedereede
6. Monument Heemskerk, Slot de Assemburg Tolweg 9 te Heemskerk
7. Monument Heemstede, gedenknaald " de Naald ter nagedachtenis aan de Slag bij Manpad" nabij de
Mandpadlaan en de Herenweg te Heemstede
8. Monument Heiligerlee, "Graaf Adolfmonument" Provincialeweg 12 te Heiligerlee
9. Monument Hoorn, Roodesteen 1 en Achterom 6 te Hoorn
10. Monument IJsselstijn, Kasteeltoren aan de Kronenburgplantsoen 9 te Ijsselstein
11. Monument Kampen, Buiten Nieuwstraat 21 en Oudestraat 158 te Kampen
12. Monument Katwijk, Grafmonument van Lyere aan de Kerklaan 12 te Katwijk
13. Monument Medemblik, Kasteel Radbout aan de Oudevaartsgat 8 te Medemblik
14. Monument Naarden, "Spaanse Huis" aan de Turfpoortstraat 27 te Naarden
15. Monument Naarden Vesting, te Naarden
16. Monument Nijmegen, "Kronenburgertoren" Parkweg 11 en 99 te Nijmegen
17. Monument Oosterhout, "Ruïne Huis ten Strijen" Kasteeldreef te Oosterhout
18. Monument Oostvoorne (Stenen Baak), Heindijk te Oostvoorne
19. Monument Oostvoorne (Jacobaburcht), Jacoba van Beijerenlaan en Hoflaan te Oostvoorne
20. Monument Rijswijk, gedenknaald in het Rijswijksebos nabij de Vredenburchweg te Rijswijk
21. Monument 's Gravenland, Landhuis Trompenburg met bijgebouwen en grond aan de Zuidereinde te 's
Gravenland
22. Monument Santpoort, "Ruïne van Brederode" Velsenenderlaan 2 en 2-0001 te Santpoort-Zuid
23. Monument Utrecht, "Pandhof Sint Marie" Mariahoek te Utrecht
24. Monument Veere (Onze Lieve Vrouwenkerk), Oudestraat 26 te Veere
25. Monument Veere (Schotse huizen), Kaai 25, 25a en 27 te Veere
26. Monument Teijlingen, "Ruïne van Teijlingen" Teijlingerlaan 15, 15b en 15c te Voorhout
27. Monument Zaltbommel, "Maarten van Rossumhuis" Nonnenstraat 5 en 7 te Zaltbommel
28. Monument Zierikzee, "Sint-Lievemonstertoren" Kerkplein 2 te Zierikzee
29. Monument Zwolle, "Sassenpoort" Sassenstraat 53 te Zwolle
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