
 

Toelichting op de begroting 2022 Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

 

Achtergrond 

In de begroting 2022 is ingezet op een hoger aantal (meest incidentele) uitgaven.  

Deze zijn het gevolg van de wens om in 2022 stil te staan bij het 111-jarig bestaan van onze 

vereniging. Deze jubileumactiviteiten (oa een bijeenkomst op 14 mei en een extra tijdschrift) 

betreffen eenmalige kosten.  

Daarnaast is het plan de website te vernieuwen. Dit project dient te worden aanbesteed bij een 

bureau (ontwikkeling, bouw, hosting etc) en wordt begeleid door een medewerkster.  

We zien dat de Omgevingswet veel vragen oproept bij vrijwilligers. De cursus wie we op locatie 

geven met de AWN werkt. Een digitaal cursusdeel is inmiddels ontwikkeld. Voor verdere uitrol van de 

cursus, begeleiding van vrijwilligers en erfgoedpartners en het volgen van de vaststelling van nieuwe 

omgevingsvisies wordt een part time medewerker geworven. De tijdelijke functie op projectbasis is 

begroot op 2,5 dag per week. 

Totaal wordt de capaciteit van het landelijk bureau hiermee met 1 fte uitgebreid. 

In 2022 worden extra inkomsten begroot en daardoor kunnen ook reserveringen worden gemaakt. 

Het Heemschut Monumentale Kunstfonds, een nieuw fonds op naam binnen Heemschut, wordt 

gevuld met een startsubsidie van 25.000 euro. 

Het Van Suijlichemfonds betreft een legaat met een specifieke doelstelling t.b.v. restauraties in 

Dordrecht, hiervoor is een bedrag van 140.000 beschikbaar. 

Lasten 

Tekstueel is aangepast: 

Giften, subsidies en legaten 

Hierin begroten we: Ars Donandi 10.000 (dit bedrag wordt jaarlijks toegekend) + 140.000 euro + 

83.000 euro van twee in 2021 tot ons gekomen legaten. 

 

Subsidie verwachting commissies : we gaan een mail sturen naar de commissies wat zij verwachten 

aan inkomsten, c.q. subsidiebijdragen te werven voor het jaar 2022 

 

De bijdrage van het Hulpfonds komt in 2022 als zodanig te vervallen. Dit geldt ook voor de vordering 

van de vereniging op de stichting. Het bedrag (264.000) over 2021 boeken we in de JR als aflossing.  

Voor 2022 zal de exploitatie draaien op de koerswinsten uit de beleggingen. Incidentele uitgaven 

komen uit de opbrengst van de legaten. Het saldo baten en lasten van 383.500 euro negatief zal 



worden gedekt uit de twee te ontvangen legaten (140+83K) alsmede de verwachte koerswinst uit de 

beleggingen, hetzij via het Hulpfonds hetzij via de vereniging. 

Het stamvermogen van de vereniging is na integratie door de belastingdienst vastgesteld op 

4.653.000,- 

 

 


