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BESTUURSVERSLAG
De Stichting Monumenten Bezit (SMB) is opgericht in 2016 en zet zich in voor het behoud
van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde
monumenten. De SMB heeft een nauwe verwantschap met de Vereniging Nationale
Monumentenorganisatie (NMo). De NMo verwerft op grote schaal monumenten en draagt
deze vervolgens over aan de SMB of aan één van de aangesloten leden van de NMo.
Momenteel beheert de SMB een portefeuille van 29 monumenten. Deze zijn in 2016 door
het Rijksvastgoedbedrijf via de NMo overgedragen aan de SMB.

Algemeen
Kennis over instandhouding, restauratie en herbestemming van monumenten ligt aan de
basis van een verantwoord beheer van monumenten. Deze kennis en ervaring is op veel
plekken in Nederland aanwezig en wordt steeds beter toegankelijk, niet alleen voor
particulieren,
maar
ook
voor
professionele
monumentenorganisaties.
De
monumentenwereld blijft zichzelf ontwikkelen en zo ook de Stichting Monumenten Bezit
(SMB).
Binnen de organisatie van de SMB heeft in 2017 een personele uitbreiding
plaatsgevonden. Daarmee is extra kennis en ervaring in huis gehaald op het gebied van
bouwhistorie, architectuurhistorie en bouwkundige projectbegeleiding. Deze inhoudelijke
expertise was nodig om op een verantwoorde manier aan de slag te kunnen gaan met de
geplande onderhouds- en restauratieprojecten voor een aantal van onze monumenten.
Daar waar 2016 een jaar van voornamelijk voorbereiding was, is in 2017 gestart met de
uitvoering van de eerste onderhouds- en restauratieprojecten. Enkele hiervan zijn
inmiddels ook afgerond, waarna de monumenten opnieuw in gebruik zijn genomen.
Met de overgang naar de concrete uitvoering van de geplande projecten is een grote stap
gezet in het verankeren van de 29 monumenten binnen de organisatie van de SMB. In het
afgelopen jaar lag de focus op het ‘eigen’ maken van alle objecten. Door de projecten in
uitvoering te hebben, ontstaat er steeds meer binding met de monumenten en met hun
gebruikers. Ook kunnen wij op deze manier laten zien waartoe de SMB als relatief kleine
organisatie in staat is.
Dit jaarverslag besteedt extra aandacht aan deze projecten. Twee van de restauraties zijn
bovendien apart uitgelicht. Naast het afleggen van een verantwoording over beide
restauraties, zijn deze artikelen ook interessant voor een breed publiek. Daarmee geven
we een eerste invulling aan onze ambitie voor 2018. Nu de organisatie van de SMB is
ingericht en de werkprocessen ordentelijk verlopen, willen we extra aandacht besteden
aan het publieksbereik en het verbinden van mensen met ons erfgoed. Het jaarverslag
speelt hierin een belangrijke rol. Daarin worden immers onze activiteiten verantwoord. De
twee artikelen zijn geschreven voor de lezers die uit interesse meer willen weten over onze
monumenten.
In 2017 heeft conform de afspraken in de koopovereenkomst de eerste audit over 2016
plaatsgevonden. Deze audit is uitgevoerd door een onafhankelijke externe accountant,
Davvero Accountants uit Aalsmeer. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd via een
kamerbrief van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, dr.
R.H.A. Plasterk. In de brief is het vertrouwen uitgesproken dat de 29 monumenten in goede
handen zijn. Over 2017 zal opnieuw een audit worden gedaan.
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Organisatie
In 2017 is de organisatie van de SMB gegroeid naar het beoogde totaal van 5.2 FTE.
Momenteel bestaat de organisatie, inclusief de directie, uit zes medewerkers. Daarnaast
is er gedurende het jaar extra ondersteuning ingehuurd op freelance basis voor diverse
herbestemmingsprojecten.
Met de vaste uitbreiding van het team met een bouwkundige zijn alle openstaande
vacatures ingevuld. De organisatie heeft de benodigde slagkracht gekregen om alle
voorbereide onderhoudsprojecten te kunnen opstarten en zodoende de instandhouding
van de monumenten op orde te brengen. Ook hebben alle gebruikers van onze
monumenten met deze personele uitbreiding een vast aanspreekpunt gekregen.
Gezien de portefeuille van de SMB is in 2017 de nadruk gelegd op kennisontwikkeling op
het gebied van de instandhouding van (ondergronds) metselwerk en natuursteen. De
aanwezigheid van deze expertise is van groot belang voor de uitvoering van het onderhoud
en herstel van de diverse monumenten, zoals de vestingwerken van Naarden.
Ter aanvulling op alle bouwkundige taken is er op het gebied van communicatie en beleid
gezocht naar personele uitbreiding. Inmiddels is deze vacature opnieuw ingevuld voor
2018. Met deze organisatorische versterking kan een goede verantwoording aan het
publiek worden verzorgd en kan een volgende stap gezet worden op het gebied van
communicatie en publiekbereik. Veel buitenstaanders zijn nog onbekend met de SMB en
hierin willen we graag verandering brengen.
Acquisitie
In 2016 en 2017 was de SMB verbonden aan één van de laatste drie geselecteerde
kandidaten voor de overname en herbestemming van paleis Soestdijk. Het ingediende
voorstel heeft niet gewonnen, desalniettemin hebben wij samen met de initiatiefnemer een
solide instandhoudingsplan opgesteld dat garant staat voor een goed onderhoudsniveau
van het paleis en al zijn monumentale bijgebouwen.
Tevens is in 2017 een analyse gemaakt voor het pakket van 152 monumenten dat door
Stadsherstel Midden Nederland wordt vervreemd. De eerste bieding, die in samenwerking
met Stadsherstel Utrecht is opgesteld, heeft niet geleid tot verdere gespreken met de
afstotende partij.
In het komende jaar zal op een vergelijkbare manier, binnen een consortium, worden
samengewerkt bij de acquisitie van Veenhuizen. Veenhuizen is één van de zeven Koloniën
van Weldadigheid. Deze Koloniën zijn voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van
UNESCO.
Raad van Toezicht
Medio 2017 is de Raad van Toezicht uitgebreid met één lid: drs. I. Esman RBA, director
Fundmanagement bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Met deze benoeming telt de
Raad van Toezicht drie leden en is hij daarmee compleet. In 2017 is de Raad van Toezicht
vijf maal bijeengekomen voor een vergadering, waarvan één keer zonder het bijzijn van de
directie.
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Monumenten
Onderhoud
De instandhouding van de monumenten moet zowel op de korte als de lange termijn gericht
zijn. Immers, door jaarlijks en meerjaarlijks regulier onderhoud uit te voeren, wordt een
goed en stabiel onderhoudsniveau bereikt. Een dergelijke constante in de algehele staat
van onderhoud van ieder monument maakt een goede beheersing van en controle op de
instandhouding van de gehele portefeuille mogelijk.
Op basis van bovenstaand uitgangspunt is in 2016 voor elk monument in de portefeuille
van de SMB een onderhoudsplanning opgesteld. Deze planningen beslaan een periode
van zes jaar.
Zoals in het voorgaande jaarverslag werd vermeld, was in 2016 voor 80% van de
onderhoudsplannen een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de toenmalige
BRIM-regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor de laatste
20% van de onderhoudsplannen is in 2017 met succes een subsidie aangevraagd (nu op
grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten, SIM). Alle aanvragen zijn
positief beoordeeld, waardoor 50% van de onderhoudskosten gesubsidieerd wordt. De
uitvoering van de onderhoudsplanningen is in 2017 opgestart. Daarmee zijn alle
monumenten die in aanmerking komen voor deze regelingen, opgenomen in een zes jarig
onderhoudstraject.
Middelen voor het reguliere onderhoud werd onder andere besteed aan het
buitenschilderwerkzaamheden in Naarden, in Veere bij de Schotse Huizen, in Zwolle bij de
Sassenpoort en in Zaltbommel bij het Maerten van Rossemhuis. Herstel aan metselwerk
vond plaats bij de ruïne van Brederode.
Achterstallig onderhoud
Enkele monumenten kenden ten tijde van de overdracht door het Rijksvastgoedbedrijf
achterstallig onderhoud. In 2017 is een deel van dit achterstallig onderhoud weggewerkt.
Hiertoe is het budget aangewend dat tegelijk met de overdracht was geschonken door het
Rijk.
Bij kasteel Slangenburg kon bijvoorbeeld gestart worden met een inhaalslag. In
samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen is begin 2017 het onderhoud aan
de voor-, zij- en achtergevel uitgevoerd. Het houtwerk van de gevels is opnieuw
geschilderd en al het houtrot is hersteld. Een uitdaging bij dit project was het bereiken van
de lantaarn op de top van de oostelijke toren. Uiteindelijk is het met behulp van een kraan
vanaf het naastgelegen terrein gelukt om de lantaarn te herstellen. Met deze inhaalslag is
de instandhouding van het kasteel weer beheersbaar geworden.
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1 Herstel van de lantaarn van kasteel Slangenburg

Vergelijkbaar met de aanpak van Slangenburg was die van het buitenschilderwerk van
Trompenburgh. Ook hier betrof het gedeeltelijk achterstallig onderhoud en was een
inhaalslag nodig. Voor het eerst is dit onder eigen regie gerealiseerd. De uitvoering is in
twee fasen geknipt. De eerste fase is in 2017 afgerond; het tweede deel wordt in het
voorjaar van 2018 opgestart. Daarmee is het casco straks weer in een goede staat van
onderhoud.

2 Interieur van buitenplaats Trompenburgh
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Groot onderhoud
Groot onderhoud is uitgevoerd bij slot
Assumburg in Heemskerk. De goten zijn
vernieuwd, het metselwerk is hersteld en de
kozijnen en de ramen zijn opnieuw
geschilderd. Tevens is in samenwerking
met de gemeente Heemskerk, Stay Okay
en de Stichting Kasteeltuin Slot Assumburg
vlak voor het einde van het jaar het
voorterrein heringericht. Het uitgangspunt
bij deze herinrichting was het versterken
van de zichtas vanaf de voorzijde. Met de
aanpassingen aan de voortuin is nu een
directe lijn te trekken vanuit het voorterrein,
door het slot naar de achtertuin. Om het
terrein publieksvriendelijker te maken, zijn
aantrekkelijke wandel- en fietspaden
aangelegd. Voor de bezoekers die met de
auto komen, heeft de gemeente op het
naastgelegen
terrein
een
parkeervoorziening aangelegd. Hierdoor
hoeft er niet meer geparkeerd te worden op 3 Groot onderhoud bij slot Assumburg
het voorterrein in het zicht van het kasteel.
De schakel tussen het voorterrein en de parkeergelegenheid wordt gevormd door het in
2016 nieuw opgeleverde bezoekerscentrum van de kasteeltuin.
In het voorjaar van 2018 wordt de laatste hand gelegd aan de realisatie van de plannen.
De officiële opening van het vernieuwde voorterrein zal daarna plaatsvinden, zodat het
aangeplante groen de kans heeft gehad om te ontluiken.

4 Het nieuwe voorterrein van slot Assumburg
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Expertise onderhoud metselwerk
Zoals eerder genoemd is binnen de organisatie van de SMB de nadruk gelegd op
kennisontwikkeling op het gebied van de instandhouding van metselwerk en natuursteen.
Een van de redenen hiervoor is een grote herstelopgave aan het metselwerk van de
vestingwerken van Naarden. De uitgangspunten voor het herstel van dit metselwerk zijn in
2017 zorgvuldig voorbereid. Op diverse locaties zijn boringen verricht en zijn monsters
genomen van de stenen en de toegepaste metselmortel. Op basis hiervan is een advies
geschreven voor de toe te passen materialen.
Vervolgens
heeft
een
aanbestedingsproces inclusief een
proeve van bekwaamheid geresulteerd
in de selectie van een aannemer. In
overleg met deze uitvoerende partij
wordt in 2018 een meerjarig
uitvoeringsplan opgesteld waarbij de
nadruk ligt op een continu proces. Door
jaarlijks een vergelijkbare hoeveelheid
metselwerk te herstellen, is er steeds
voldoende
tijd
om
de
juiste
voorbereidingen te treffen voor het
volgende deel en is er gelegenheid
voor reflectie op het eerder uitgevoerde
werk. Ons doel is gezamenlijk met de
aannemer de herstelwerkzaamheden
te evalueren, zodat onze kennis over
het metselwerk groeit. Hierbij worden
ook de restauraties uit het verleden
meegenomen, evenals de kennis en
ervaring van de vorige eigenaar, het
Rijksvastgoedbedrijf.
De
werkzaamheden worden vervolgens in
nauw overleg met de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed uitgevoerd.
Een interessant onderdeel van de
gehele aanbesteding was de logistieke
uitdaging. De meeste delen van het
muurwerk zijn alleen bereikbaar vanaf
5 Onderzoek aan de bekledingsmuur van vesting Naarden
het water. Daarnaast dient er ook
metselwerk te worden hersteld dat zich onder de waterlijn bevindt. Daarom was behalve
het vakmanschap van de aannemer, ook een innovatieve aanpak mede doorslaggevend
bij de selectie.
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Projecten
Een van de doelstellingen uit het beleidsplan 2015 – 2018 van de SMB is om leegstaande
monumenten zoveel mogelijk weer in gebruik te nemen. Voor twee van onze monumenten
is dat het afgelopen jaar gerealiseerd. Het kantinegebouw en de brugwachterswoning te
Naarden zijn volledig gerestaureerd, waarmee een einde is gekomen aan het
leegstandsbeheer. Voortaan maakt een vaste huurder gebruik van de locatie. De twee
restauratieprojecten worden verderop in dit jaarverslag uitgebreid besproken. Daarnaast is
met drie bestaande gebruikers van andere monumenten een nieuwe huurovereenkomst
gesloten.
In 2018 worden enkele andere restauratieprojecten afgerond, waarna ook deze
monumenten door een nieuwe huurder in gebruik kunnen worden genomen. Aan drie grote
restauratieprojecten besteden we hieronder extra aandacht: de ruïne van Teylingen, de
Grote Kerk in Veere en kasteel Radboud.
Naar verwachting worden de voorbereidingen voor de restauratie van het Gotisch Huis in
Kampen in 2018 volledig afgerond.
Restauratie Teylingen
In het verleden is door het Rijksvastgoedbedrijf de ringmuur van de ruïne gerestaureerd.
De bedoeling was om vervolgens ook de donjon aan te pakken. Ten tijde van de overdracht
van de ruïne aan de SMB is dit proces stil komen te liggen. Vanwege de urgentie van het
herstel van de donjon is de restauratie in 2016 voorbereid. Eerst werd gestart met een
bouwhistorisch onderzoek (dat tijdens de restauratie een vervolg krijgt in de vorm van
bouwhistorische begeleiding) en een bouwtechnische opname. Beide onderzoeken waren
alleen mogelijk door de muurvlakken en de muurkroon bereikbaar te maken door het
plaatsen een steiger. Op de steiger is met het Rijksvastgoedbedrijf informatie uitgewisseld
over werkzaamheden uit het verleden en nieuwe inzichten uit de recente onderzoeken.
Tevens is de meest geëigende restauratie-aanpak doorgesproken.
In een volgende stap is met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie ZuidHolland en de gemeente Teylingen als bevoegd gezag een uitvoeringplan opgesteld. Per
steigerslag is gezamenlijk de situatie beoordeeld. Vervolgens is in samenspraak met hen
een besluit genomen over de wijze van herstel. Dit proces herhaalde zich steeds opnieuw
en zorgde voor draagvlak en betrokkenheid van de diverse deskundige instanties. De
restauratie is medio september 2017 begonnen en loopt door tot oktober 2018. Gelijktijdig
met bovenstaand proces is met succes subsidie aangevraagd bij de provincie ZuidHolland. Een bedrag van € 135.000 is toegekend voor de consolidatie van het metselwerk.
Al in 2016 had de gemeente Teylingen een onderzoeksrapportage opgesteld waarin vier
ontwikkelingsscenario’s zijn uitgewerkt. Deze scenario’s zijn verder aangescherpt op basis
van een in 2017 uitgevoerd tuinhistorisch/landschappelijk onderzoek. De uitgangspunten
voor de mogelijke ontwikkelingen zijn toegespitst op de toegankelijkheid van de ruïne en
op de verbetering van het omringende landschap. In 2018 wordt verder gekeken naar de
haalbaarheid van de vier ontwikkelingsscenario’s.
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6 Anonieme tekening van de Rruïne van Teylingen uit het eind van de achttiende eeuw (Bron: Archief Erfgoed
Leiden en Omstreken, PV87305)

Grote Kerk Veere
Reeds voor de overdracht van de Onze-Lieve-Vrouwenkerk, ook wel de Grote Kerk
genaamd, aan de SMB hebben er gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Veere
en bureau XPEX over een zogenoemde ‘horizontale programmering’ in het kerkgebouw.
Door het wegvallen van de provinciale subsidie kon de huidige huurder, Muziekpodium
Zeeland, het gebruik niet voorzetten. De gemeente had vervolgens bureau XPEX en Ernst
Veen een opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw cultureel concept. Inmiddels
hebben vooraanstaande partijen zich gecommitteerd aan een invulling van deze
horizontale programmering. De bekendste partijen zijn Amsterdam Light Festival,
Amsterdam Sinfonietta, Eye Amsterdam, FOAM en het Nationaal Ballet. In een
filmpresentatie is het concept verder toegelicht. Een belangrijk onderdeel is de
samenwerking van reeds bestaande lokale en regionale instellingen met de grotere
organisaties. Zo is er al een samenwerking voor ogen met Film By The Sea.
In aanloop naar de herontwikkeling van de Grote Kerk tot een cultuurpodium met een brede
programmering is in 2017 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Diverse
onderzoekstrajecten ten behoeve van het nieuwe gebruik, zoals naar de brandveiligheid
en de technische voorzieningen, zijn opgestart om het project dat al in 2016 samen met
bureau XPEX en de gemeente Veere was ingezet, verder uit te werken en ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor te leggen. In juni 2017 heeft de gemeente de plannen
goedgekeurd en € 100.000 ter beschikking gesteld aan de nieuw opgerichte Stichting
Exploitatie Grote Kerk Veere.
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De nieuwe functie van de kerk betekende voor de SMB een investering in het interieur. Om
het binnenklimaat te verbeteren wordt het vloerverwarmingssysteem op de begane grond
uitgebreid. In een eerder stadium is voor de vleermuizen een betere verblijfsruimte in de
kap gerealiseerd. Dit is gedaan door opnieuw een plafond in het schip aan te brengen. Het
plafond is als historische constructie opgebouwd. Nieuwe kinderbinten zijn geplaatst op de
plek waar ze ooit lagen toen de kerk in gebruik was als militair hospitaal. Over de
kinderbinten
is
een
vloer
aangebracht
van
grenen
delen.
Met deze scheiding tussen het schip en de kapconstructie is het zaak om de vleermuizen
te lokken naar de toren en de zolder en een verblijf in de publieksruimte te ontmoedigen.
De overige, nog uit te voeren bouwkundige aanpassingen hebben betrekking op het
realiseren van diverse faciliterende ruimtes, zoals een kantoor, kleedkamers, etc. Het
ontwerp hiervoor grijpt terug op een restauratieplan uit 2004, dat nooit volledig was
uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden wordt in 2018 een financieringsopzet uitgewerkt.

7 De nieuwe zoldering in de Grote Kerk in Veere
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Kasteel Radboud
In 2017 vonden diverse ontwikkelingen plaats rond kasteel Radboud. Er is gewerkt aan
een andere opzet van de organisatie. Een nieuwe exploitatie-b.v. versterkt de huidige
Stichting Kasteel Radboud op organisatorisch vlak, terwijl de stichting zelf zich meer richt
op de museale taak.
Ook het kasteel zelf zal een verandering ondergaan. De zolderverdieping wordt geheel
gebruikt om de tentoonstelling van de Stichting Kasteel Radboud te huisvesten. Een
voormalige dienstwoning op de zolder wordt verwijderd en omgevormd tot expositieruimte.
De kelders worden geschikt gemaakt voor (dag-)horeca en als locatie voor feesten en
partijen. De vertrekken op de begane grond krijgen een multifunctioneel karakter. Er kan
bijvoorbeeld getrouwd worden, maar ook een museaal verhaal worden verteld.
De installaties en de sanitaire voorzieningen in de kelder en op de begane grond dateren
voor een groot deel uit de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de laatste grote restauratie
plaatsvond. Deze installaties (elektra, ventilatie en verwarming) worden vernieuwd, de
sanitaire voorzieningen worden gemoderniseerd en er wordt een nieuwe horecakeuken
gerealiseerd.
Daarnaast krijgen alle vertrekken in het kasteel een opfrisbeurt, met nieuw schilderwerk,
modern schakelmateriaal en een geheel nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Ook
wordt geluidsisolatie aangebracht tussen de ruimtes, zodat verschillende huurders
gelijktijdig gebruik kunnen
maken van het kasteel. Aan de
buitenzijde
wordt
groot
onderhoud uitgevoerd aan de
daken.
De
verweerde
leibedekking wordt vervangen
en de lood- en zinkwerken
worden vernieuwd. Ook wordt
van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om een deel van de
omloop achter de kantelen
toegankelijk te maken voor het
(museum)publiek.
Voor
deze
noodzakelijke
aanpassingen aan het kasteel
heeft de gemeenteraad van
Medemblik in oktober 2017 een
subsidie toegekend van €
177.000. De uitvoering start in
het eerste kwartaal van 2018.

8 Kasteel Radboud

15

SMB jaarverslag 2017

Financiën
De inkomsten in 2017 bestonden uit huurbaten ter grootte van € 735.081; de uitkering van
2% rendement over het jaar 2017 ter grootte van € 1.238.392; subsidiegelden uit de BRIM
ter grootte van € 259.628; en overige subsidies ter grootte van € 51.277. Tezamen met
enkele overige baten bedroegen de inkomsten in totaal € 2.322.000.
De beschikbare middelen zijn doelmatig besteed aan regulier en groot onderhoud,
restauraties en organisatiekosten. Voor zowel het reguliere als het groot onderhoud aan
de monumenten werd in totaal € 1.504.709 aan kosten gemaakt. Van dit groot onderhoud
is aan restauraties, achterstallig onderhoud en renovaties in totaal € 1.041.113
gerealiseerd. De totale organisatiekosten voor 2017 kwamen uit op € 445.409.
In 2017 is besloten tot een stelselwijziging inzake de kosten voor groot onderhoud van de
monumenten. In het kader hiervan is een voorziening groot onderhoud gevormd om hieruit
de kosten voor groot onderhoud te kunnen voldoen. Motivatie voor deze stelselwijziging is
dat hierdoor de kosten gelijkmatig over verschillende jaren verdeeld worden. Deze
stelselwijziging heeft ervoor gezorgd dat het resultaat over 2017 ruim € 291.000 positief is
beïnvloed. Als gevolg van deze keuze zijn ook de vergelijkende cijfers over voorgaand jaar
hierop aangepast. Het saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Zoals in 2016 reeds verwacht werd, zijn de uitgaven in 2017 met name op het gebied van
onderhoud en restauratie gestegen. De uitvoeringscyclus is gedurende het jaar in een
gestaag, duurzaam tempo op gang gekomen. Ook in 2018 zal een stijging aan de
uitgavenkant plaatsvinden. De uitgaven zullen ten opzichte van het voorgaande jaar niet
zoveel stijgen, zoals dat in 2017 het geval is geweest.
In 2017 zijn alle schulden over jaar 2016 betaald. De stichting beschikt over voldoende
liquide middelen om de kortlopende schulden over 2017 te kunnen voldoen. Er zijn geen
langlopende schulden. Eind 2016 bedroeg het vermogen van de SMB € 3.142.993. Eind
2017 betrof dit een positief saldo van € 3.434.577.
Het blijft essentieel om te investeren in het verhuurbaar maken én houden van de
monumenten. In 2018 starten daarom opnieuw enkele grote projecten die in het kader
staan van het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden en investeringen op het gebied
van duurzaamheid.

Stichting Monumenten Bezit
Mark van den Bos
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2017
€
€

Vaste activa
Materiele vaste activa
Bedrijfsgebouwen en- terreinen
Renovatie Monumenten
Inventaris

1
196.430
7.725

31 december 2016
€
€

1
7.538
204.156

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

176.000

7.539
220.000

176.000
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen

17

220.000

169.877
31.473

13. 369
-

1.247.853

1.354.058
1.449.203

1.367.427

Liquide middelen

2.960.583

2.632.807

Totaal activazijde

4.789.942

4.227.773
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
PASSIVA

31 december 2017
€
€

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

1.377.577

31 december 2016
€
€

162.461
1.377.577

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen

2.057.00

162.461
2.980.532

2.057.000
Voorzieningen
Overige voorzieningen

824.000

2.980.532
975.000

824.000
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

Totaal passivazijde

18

SMB jaarverslag 2017

190.171
-

975.000
25.370
10.516

341.194

73.894
531.365

109.780

4.789.942

4.227.773

Staat van baten en lasten over 2017
2017
€

2016
€

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Subsidiebaten
Overige baten
Baten

735.081
1.549.297
37.622
2.322.000

696.412
1.210.406
9.757
1.916.575

Overige lasten

1.594.822
1.594.822

1.397.776
1.397.776

Bruto exploitatieresultaat

727.178

518.799

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten

208.472
37.791
24.479

89.712
16.578
13.593

4.336
39.390
16.062
29.463
18.892
12.912
53.612

838
67.505
9.699
6.976
13.916
19.683
54.172

445.409

292.672

Exploitatieresultaat

281.769

226.127

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

9.815
9.815
291.584

5.518
5.518
231.645

Resultaat

291.584

231.645

1.215.116
-923.532
291.584

258.113
-26.468
231.645

Activiteitenlasten

Bestemming resultaat
Overige reserve
Bestemmingsfonds
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en mede op basis van de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.
Organisatie
Stichting Monumenten Bezit, statutair gevestigd te Amersfoort, is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60983248.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld vijf werknemers in dienst op basis van een
fulltime dienstverband. In het jaar 2016 waren dit drie werknemers.
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Monumenten Bezit wordt in artikel 2 van de statuten als
volgt omschreven:
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.
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.
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 vereniging 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 overdracht akte 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 een lening door de Stichting aan de Vereniging, de
instandhoudingsbijdrage van de Vereniging aan de Stichting en de gezamenlijke huur van
een kantoorruimte.
Stelselwijziging
In verband met een verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft, is besloten om
met ingang van 1 januari 2017 een voorziening voor groot onderhoud monumenten te
vormen.
De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.
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De wijze van verwerken van de effecten van de stelselwijziging.
De stelselwijziging is met terugwerkende kracht doorgevoerd, wat betekent dat het
Stichtingsvermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar is herrekend op basis van
de gewijzigde grondslagen.
Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de bedragen van het voorafgaande boekjaar herzien.
De betekenis van de stelselwijziging op individuele posten.
Ten gevolge van de stelselwijziging is het resultaat over 2016 afgenomen met € 975.000.
Deze afname is veroorzaakt door een dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud
monumenten ter grootte van dit bedrag.
De voorziening groot onderhoud monumenten bedraagt ultimo 2017 € 824.000.
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 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.
Grondslagen voor de balanswaarden
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
leaseovereenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de
financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De
in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste
van het resultaat gebracht.
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, die gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen.
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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, tenzij anders
vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. Het betreffen de direct opeisbare
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
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
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde
vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen
of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en na aftrek 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.
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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.
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.
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.
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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Toelichting op de Balans
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiele vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Bedrijfsgebouwen
en terreinen
€

Renovatie en
comfortverbeteringen
€

Inventaris

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

1
1

-

8.377
-838
7.539

8.377
-838
7.539

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties 2017

-

198.869
-2.439
196.430

2.084
-1.897
187

200.953
-4.336
196.617

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

1
1

198.869
-2.439
196.430

10.461
-2.735
7.726

209.330
-5.174
204.156

€

Totaal
2017
€

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 1.
Afschrijvingspercentages per jaar:
Renovatie en comfortverbetering
Inventaris
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10%
20%

Financiële vaste activa
OVERIGE VORDERINGEN

31-12-2017
€

Lening Vereniging Nationale Monumentenorganisatie

31-12-2016
€

176.000

220.000

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%.
VLOTTENDE ACTIVA

Handelsdebiteuren
Debiteuren
Voorziening oninbare debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Rijksvastgoedbedrijf
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente
Waarborgsommen
Vereniging Nationale Monumentenorganisatie
Overige lopende activa
Liquide middelen
Rekening courant SNS-bank
Spaarrekening SNS-bank
Bestuursrekening ABN-AMRO bank
Charitas spaarrekening ABN-AMRO bank
Vermogens spaarrekening ABN-AMRO bank
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

185.299
185.299
-15.422
169.877

13.369
13.369
13.369

31.473

-

8.390
981
400
1.238.082
1.247.853

129.810
6.816
1.656
200
1.210.406
5.170
1.354.058

348.090
100.000
797
1.511.696
1.000.000
2.960.583

8.538
20.000
407
1.603.862
1.000.000
2.632.807

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
OVERIGE RESERVES

2017
€

Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

CORRECTIE ALS GEVOLG
VAN STELSELWIJZING

Bestemmingsreserve
Overige reserve

2016
€

162.461
1.215.116
1.377.577

31-12-2017
herzien
€

1.377.577
1.377.577

31-12-2017
€

31-12-2016
herzien
€

1.234.613
966.964
2.201.577

162.461
162.461

-95.652
258.113
162.461

31-12-16
€
1.210.406
-72.945
1.137.461

Vastgelegd vermogen
BESTEMMINGSFONDSEN

2017
€

2016
€

Bestemmingsfonds achterstallig onderhoud

2.057.000

2.980.532

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

2.980.532
-923.532
2.057.000

3.007.000
-26.468
2.980.532

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. In 2017 is een totaal van €923.532 aan achterstallig onderhoud
besteed ten laste van het Bestemmingsfonds Achterstallig onderhoud (werkelijke besteding kan hier
immers van afwijken).
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Voorzieningen
OVERIGE VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud monumenten
Voorziening groot onderhoud monumenten
Stand per 1 januari
Dotatie boekjaar
Onttrekkingen t.b.v. Werkelijke bestedingen
Vrijval ten gunste resultaat

31-12-2017
€

31-12-2016
€

824.000

975.000
975.000
-896.229
-229.771
824.000

975.000

975.000

975.000

De voorziening groot onderhoud monumenten wordt gevormd op basis van een meerjaren
onderhoudsbegroting. Op basis van deze begroting wordt jaarlijks € 975.000 gedoteerd en worden de
werkelijke bestedingen hieraan onttrokken. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening herrekend op
basis van de verwachte realiteit en de uitvoering in het achterliggende jaar.
Kortlopende schulden
CREDITEUREN

Crediteuren
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Omzetbelasting
OVERIGE SCHULDEN
Nog te betalen kosten
Ontvangen borg huurders
Vakantietoeslag
Vooruit gefactureerde huuropbrengsten
Accountantskosten

31-12-2017
€

31-12-2016
€

190.171

25.370

-

10.516

104.320
31.262
10.694
188.918
6.000
341.194

29.162
21.250
4.842
12.640
6.000
73.894

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
In artikel 4 van de koopovereenkomst tussen de Staat en de NMO is vastgelegd dat de Staat een
instandhoudingsbedrag ter beschikking heeft gesteld aan de NMO. Het principe van de
instandhoudingsbijdrage is, dat het rendement van deze bijdrage dient om tot in de oneindigheid het
tekort op het beheer en het onderhoud van de overgedragen monumenten af te dekken. In het verlengde
van deze afspraak is de stichting tot in de oneindigheid gerechtigd tot een bijdrage die afkomstig is uit
het behaalde rendement op de instandhoudingsbijdrage.
Operationele leaseverplichting
De stichting is leaseverplichtingen aangegaan voor 2 personenauto’s. De gemiddelde resterende
looptijd bedraagt 27 maanden. De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt ruim €12.000.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
HUUROPBRENGSTEN

Ontvangen huren

SUBSIDIEBATEN
Brimsubsidies
Overige subsidies

2017
€

2016
€

735.081

696.412

259.628
1.289.669
1.549.297

1.210.406
1.210.406

De ontvangen Brimsubsidies betreffen projectsubsidies ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Deze meerjarige projectsubsidies worden vooraf verleend op basis van ingediende
prestatieprognoses. De overige subsidies betreffen subsidies ontvangen van provincies en gemeenten
inzake haalbaarheidsonderzoeken en restauraties, alsmede de bijdrage die de stichting van de NMo
heeft ontvangen in het kader van de instandhoudingsbijdrage.

OVERIGE BATEN

Overige baten
KOSTEN BEHEER EN ONDERHOUD
Kosten beheer en onderhoud
Renovatie Brim gesubsidieerde monumenten
Doorbelaste onderhoudskosten Rijksvastgoedbedrijf
Dotatie voorziening groot onderhoud monumenten
Vrijval deel onderhoudsvoorziening

LONEN EN SALARISSEN
Brutolonen en salarissen
Vakantietoeslag

2017
€

2016
€

37.622

9.757

322.257
527.336

552.586
-129.810
975.000

975.000
-229.771
1.594.822

1.397.776

193.030
15.442
208.472

83.067
6.645
89.712

Gemiddeld aantal werknemers: gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 5 werknemers in dienst op
basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2016 waren dit 3 werknemers.
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SOCIALE LASTEN
Sociale lasten

37.791

16.578

PENSIOENLASTEN
Pensioenpremie

24.479

13.593
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AFSCHRIJVINGEN MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Inventaris

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN
Kantinekosten
Scholings- en opleidingskosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten

HUISVESTINGSKOSTEN
Huur en servicekosten
Overige huisvestingskosten

VERKOOPKOSTEN
Communicatie en voorlichtingskosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Beurs- en congreskosten
Incassokosten
Dotatie voorziening oninbare huren
Overige verkoopkosten

AUTOKOSTEN
Brandstoffen
Reparatie en onderhoud
Leasekosten
Overige autokosten

KANTOORKOSTEN
Kantoorbenodigdheden
Portikosten
Telefoonkosten
Kosten Informatie Technologie
Contributies en abonnementen
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2017
€

2016
€

2.439
1.897
4.336

838
838

530
1.020
35.962
1.878

23
58.927
8.555

39.390

67.505

12.934
3.128
16.062

9.699
9.699

489
4.388
8.713
124
174
15.422
153
29.463

5.585
892
499
-

5.538
395
12.518
441
18.892

2.150
11.766
13.916

3.231
550
3.412
5.319
400
12.912

4.328
15.355
19.683

6.976

ALGEMENE KOSTEN

Accountantskosten
Administratiekosten
Verzekeringen
Bankkosten
Overige algemene kosten

2017
€

2016
€

3.500
16.836
19.492
480
12.907
53.215

8.000
8.882
16.002
246
21.042
54.172

Financiële baten en lasten
RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

Rentebaten

2017
€

2016
€

9.815

Bezoldiging Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Amersfoort,
Stichting Monumenten Bezit

Was getekend: Mark van den Bos
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5.518

Overige gegevens
Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Stichting Monumenten Bezit
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij
hebben
de
jaarrekening 2017 van Stichting
Monumenten
Bezit
("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 Stichting Monumenten Bezit
("SMB") per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten; en
3. 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 Stichting Monumenten Bezit ("SMB") zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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.
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.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
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Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in
overeenstemming
met de
in
Nederland
geldende
RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 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 het bestuur afwegen of de vereniging in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de vereniging en haar activiteiten 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 controleinformatie 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.
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Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;
- 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 governance belaste personen 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 29 juni 2018

Davvero Accountants
Was getekend: drs. C. Mekke RA
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Bijlagen
Bijlage 1: specificatie van de monumenten
1. Monument Aardenburg, (Voorste gedeelte van de) Sint-Baafskerk aan de Sint
Bavostraat 5 te Aardenburg
2. Monument Aduard, Abdijkerk aan de Burgemeester Seinenstraat 42 te Aduard
3. Monument Apeldoorn, gedenknaald voor koning Willem III en koningin Emma nabij de
Loolaan en de Zwolseweg te Apeldoorn
4. Monument Doetinchem, kasteel Slangenburg aan de Kasteellaan te Doetinchem
5. Monument Goedereede, lichttoren aan het Kerkpad te Goedereede
6. Monument Heemskerk, slot Assumburg aan de Tolweg 9 te Heemskerk
7. Monument Heemstede, gedenknaald ter nagedachtenis aan de Slag bij Manpad nabij
de Mandpadlaan en de Herenweg te Heemstede
8. Monument Heiligerlee, Graaf Adolfmonument aan de Provincialeweg 12 te Heiligerlee
9. Monument Hoorn, Roodesteen 1 en Achterom 6 te Hoorn
10. Monument IJsselstijn, kasteeltoren aan het Kronenburgplantsoen 9 te IJsselstein
11. Monument Kampen, Buiten Nieuwstraat 21 en Oudestraat 158 te Kampen
12. Monument Katwijk, grafmonument van Liere aan de Kerklaan 12 te Katwijk
13. Monument Medemblik, kasteel Radboud 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 aan de Parkweg 11 en 99 te Nijmegen
17. Monument Oosterhout, ruïne van Strijen aan de Kasteeldreef te Oosterhout
18. Monument Oostvoorne, Stenen Baak aan de Heindijk te Oostvoorne
19. Monument Oostvoorne, Jacobaburcht aan de Jacoba van Beijerenlaan en Hoflaan te
Oostvoorne
20. Monument Rijswijk, gedenknaald in het Rijswijksebos nabij de Vredenburchweg te
Rijswijk
21. Monument 's Gravenland, huis Trompenburg met bijgebouwen en grond aan het
Zuidereinde te 's Gravenland
22. Monument Santpoort, ruïne van Brederode aan de Velsenenderlaan 2 en 2-0001 te
Santpoort-Zuid
23. Monument Utrecht, Pandhof Sint Marie aan de Mariahoek te Utrecht
24. Monument Veere, Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Oudestraat 26 te Veere
25. Monument Veere, Schotse huizen aan de Kaai 25, 25a en 27 te Veere
26. Monument Teijlingen, ruïne van Teylingen aan de Teijlingerlaan 15, 15b en 15c te
Voorhout
27. Monument Zaltbommel, Maarten van Rossumhuis aan de Nonnenstraat 5 en 7 te
Zaltbommel
28. Monument Zierikzee, Sint-Lievemonstertoren aan het Kerkplein 2 te Zierikzee
29. Monument Zwolle, Sassenpoort aan de Sassenstraat 53 te Zwolle
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