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      Ad agendapunt 7, AVL 24 juni 2022 
 
Toelichting op de jaarrekening 2021 van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
 
Met de aanbieding van de Jaarrekening 2021 legt het bestuur verantwoording af van het financieel 
beheer in dit verenigingsjaar. Mede op verzoek van de Raad van Toezicht volgt bijgaand de 
beredeneerde toelichting op de Staat van Baten en Lasten.  
 
Algemeen  
De jaarrekening van onze vereniging moet voldoen aan de eisen die gelden voor een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) en zijn opgesteld volgens de ‘Richtlijn 650’. Dit betekent, dat in de door 
de huisaccountant volgens deze regels opgemaakte jaarrekening, sprake is van een bepaald stramien 
voor de indeling en een aantal verplichte vermeldingen wordt gedaan.  
Naast de balans die een overzicht geeft van de bezittingen en schulden aan het eind van het 
verslagjaar, is de staat van baten en lasten opgenomen waarin verdeeld over een groot aantal posten 
is aangegeven wat de opbrengsten of ontvangsten zijn geweest en welke bedragen de lasten of 
uitgaven waren voor de genoemde activiteiten.  
In het kasstroomoverzicht wordt een overzicht gegeven van de mutaties van de voor de 
bedrijfsvoering beschikbare liquide middelen. Verder worden de gehanteerde grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling vermeld en zijn er toelichtingen opgenomen op de verschillende 
balansposten en de vermeldingen in de staat van baten lasten, het overzicht van de inkomsten en 
uitgaven.  
Ter afsluiting is er de verklaring van de onafhankelijke accountant over de deugdelijkheid van de 
jaarrekening. In de als bijlagen toegevoegde ‘samengevoegde balans en samengevoegde staat van 
baten en lasten’ worden de jaarcijfers van de Vereniging Heemschut en de Stichting Heemschut 
Hulpfonds gezamenlijk weergegeven.  
 
Inkomsten en uitgaven  
Het totaal van de opbrengsten was in 2021 € 469.692,-. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan in 2020. 
Gewoonlijk wordt van de Stichting Hulpfonds een bijdrage van rond de 260.000 euro ontvangen. In 
2021 is dit niet gebeurd maar is een bedrag van € 240.000 ontvangen als aflossing op de vordering op 
de Stichting Heemschut Hulpfonds. In 2021 is een aanzienlijk groter bedrag aan legaten ontvangen, 
dat de ontbrekende Hulpfondsbijdrage compenseert. 
 
Tegenover de inkomsten staat een totaal aan uitgaven en kosten van ca. €.511.912,- waardoor een 
negatief saldo overblijft van €. 42.220,-. Dit saldo wordt ten laste gebracht van het vermogen, 
vanwege de aanstaande, voorgenomen fusie tussen de stichting Heemschut Hulpfonds en de 
vereniging Heemschut. Een van de grotere kostenposten is de toename van personeelslasten, o.a. 
door het in dienst nemen van een nieuwe tijdelijke medewerker. 
 
De vereniging heeft maar een beperkt aantal inkomstenbronnen. Aan contributies en donaties werd 
€. 184.784 ontvangen, ruim € 12.000 meer dan in 2020. Er is ruim €. 188.000 aan giften en legaten 
binnengekomen. Dit is een jaarlijks variërend bedrag en daardoor moeilijk te hanteren in een 
begroting. Giften betreffende incidentele en periodieke giften. Deze worden los van de 
lidmaatschapsbijdrage ontvangen, vaak ook de loop van het boekjaar. Zoals aangegeven vallen ook 
legaten hier onder; en is het grootste legaat in 2021 euro 140.000 geweest. 
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Legaten worden, zo heeft het bestuur in 2020 besloten niet meer doorgezet naar de Stichting 
Heemschut Hulpfonds. In overleg met het stichtingsbestuur en de belastingdienst is gewerkt aan een 
regeling waarbij het vermogen van het Hulpfonds wordt ondergebracht binnen de vereniging. Deze 
fusie staat voor deze AVL op de agenda. De bij de inkomsten genoemde post ‘overige baten’ (€. 
81.259) is een kleine toename te constateren van de geoormerkte gelden van de commissies. Het 
betreft vooral een schommeling omdat de Werkgroep Monumentale Kunst zelf gelden werft én 
projecten uitvoert.            
 
Voorts is er extern in 2021 weer een bedrag van ongeveer € 10.000 ontvangen dat wordt besteedt in 
2022 voor de Monumentenpremie (ontvangen vanuit de stichting Ars Donandi). 
Het in 2021 ontvangen bedrag van de RCE ten behoeve van een documentaire over een architect is in 
2022 besteed. 
 
Het totaal aan uitgaven heeft ruim €. 511.000,- bedragen. Naast de eerder genoemde 
personeelskosten die hoger zijn, is er een flink lagere uitgave van administratiekosten (ongeveer 
16.000 euro).  
Per 2021 is een overstap gemaakt naar een ander administratiekantoor. Hierbij is nieuwe software 
geïnstalleerd en wordt nu met verschillende nieuwe programma’s gewerkt in de cloud. Er is een 
directe aansluiting met het facturatiesysteem en het ledenadministratie systeem waarin ook een 
overstap is gerealiseerd. Facturen worden gescand aangeleverd. Deze uitgebreide migratie heeft 
geresulteerd in de aanzienlijk lagere administratiekosten. De kosten van de accountant zijn gelijk 
gebleven. 
 
De post jaarverslag is hoger dan geraamd omdat besloten is het jaarverslag ook in druk aan alle leden 
te zenden. 
 
De toename van wervingskosten is gelegen in diverse uitgaven: een radiocampagne in december, 
extra mailings met het tijdschrift, het vervaardigen van filmpjes voor facebook, de inzet van 
budgetten voor gericht facebookbereik, het vervaardigen van attenties om weg te geven bij 
bijeenkomsten enz. De post ledenwerving commissies betreft uitgaven ten behoeve van specifieke 
werving naar aanleiding van de vragen van en door de commissies zelf (bijvoorbeeld tijdens 
excursies, bijeenkomsten enz.) 
 
Het project Kerkenvisies zou aanvankelijk per 31.12.2021 worden opgeleverd maar is vanwege 
corona-maatregelen niet uitgevoerd zoals gepland. Hierop is een aanpassing voorgesteld aan de 
subsidieverstrekker, die is geaccordeerd. Einddatum van het project is nu 31.12.2022 waarbij de 
eindverantwoording uiterlijk juni 2023 dient te worden ingediend. De accountant is op de hoogte van 
dit uitstel. De jaarlijkse verantwoording wordt bijgehouden (vandaar ook de verwerking van aan het 
project bestede uren door het personeel) maar de gehele afrekening volgt eerst in 2023. Bij correcte 
uitvoering van het programma en bijbehorende bestedingen aan producten verwachten we dat de 
afrekening aanvaard zal worden. 
 
Bezittingen en schulden (balans)  
De balans vermeldt per 1 januari 2022 een vordering van €. 207.247,- op de stichting Heemschut 
Hulpfonds. Deze vordering dient als zekerstelling voor de vereniging.  
Onder (5) staat de reserve provinciale commissies verantwoord. Totaal is het saldo per 31.12 een 
bedrag van 67.235 euro. Dit is een groei van ongeveer 7.500 euro. Bij drie commissies zijn de meeste 
mutaties geweest of is er een groei te zien: 
 

- Commissie Limburg: groei n.a.v. donatie ten gunste van de commissie Limburg, geen 
uitgaven 
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- Commissie Drenthe: inkomsten uit: subsidie provincie Drenthe, inkomsten t.b.v. uitgave 
publicatie in eigen beheer, n.a.v. sponsorbijdragen o.a. 

- Werkgroep Monumentale Kunst: hier lijkt weinig verschil maar zijn de meeste mutaties 
geweest, m.b.t. inkomsten en uitgaven: fondsenwerving en bestedingen aan restauratie 
bedrijven t.b.v. herplaatsing kunstwerken. 

 
Ten slotte een korte toelichting op de doorbelastingen/interne toerekeningen van het personeel. 
Deze zijn opgenomen in de jaarrekening omdat het CBF jaarlijks een beoordeling maakt van de 
bestedingen van organisaties aan de doelstelling. Omdat het personeel werkt aan deze doelen wordt 
in overleg met boekhouder en accountant percentagegewijs per onderdeel een aantal uren 
doorberekend aan verschillende kostenposten. 
 
Voorstel  
Wij stellen u voor de jaarrekening 2021 zoals aan u aangeboden en ter inzage gegeven, vast te stellen 
en goed te keuren. Het bestuur van de Erfgoedvereniging Heemschut.  
 
Mei 2022,  
 
 
Henk Hellegers, voorzitter 
Ben van der Maat, penningmeester 


