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erfgoedvereniging Bond Heemschut 
Nieuwezijds Kolk 28 
1012 PV Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 ALGEMEEN 
 De erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding van cultureel 

erfgoed in Nederland (verder erfgoedvereniging Bond Heemschut) is opgericht op 2 februari 1911 en 
onder nummer 40531986 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij 
heeft de ANBI-status en haar RSIN is 0025.60.367. De statuten zijn laatst gewijzigd op 21 
september 2019. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 650 van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving. Deze richtlijn is specifiek bedoeld voor fondsenwervende instellingen. 

  
 Het doel van de vereniging is geregeld in artikel 2 van de statuten: 

1. De vereniging stelt zich ten doel  het behoud, de bescherming en instandhouding van de 
schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen en van 
cultuurmonumenten in het bijzonder. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door; 
a. het benaderen van de overheid, particuliere organisaties en particulieren; 
b. het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan derden; 
c. het bestuderen en doen bestuderen van vraagstukken die daarop direct of indirect 

betrekking hebben; 
d. het uitgeven of doen uitgeven van een tijdschrift, het voeren van een website, 

alsmede het benaderen van media, het organiseren van en medewerken aan acties, 
bijeenkomsten, excursies en tentoonstellingen; 

e. het al of niet in samenwerking met derden oprichten van andere rechtspersonen met 
een gelijk of aanverwant doel en het al of niet besturen van deze rechtspersonen; 

f. het aangaan van samenwerkingsverbanden van blijvend of tijdelijk karakter; 
g. alle overige wettelijke middelen. 

  

1.2 VERGELIJKENDE CIJFERS 
 Waar noodzakelijk en mogelijk zijn de cijfers over 2021 anders weergegeven voor 

vergelijkingsdoeleinden. Dit is zuiver een presentatiekwestie en heeft dus geen inhoudelijke 
gevolgen. 

  
1.3 SAMENGEVOEGDE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 Ter bevordering van de het inzicht en de transparantie zijn als bijlage een samengevoegde balans en 

staat van baten en lasten van de erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Stichting Heemschut 
Hulpfonds opgenomen. 
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1. BALANS PER 1 JANUARI 2022 
 (na resultaatbestemming) 
  
  
 erfgoedvereniging Bond Heemschut 01-01-22    31-12-21 

     €    € 
          
          
 VASTE ACTIVA         
          
 Materiële vaste activa         
 Inventaris    7.325    7.325 
          
          
          
 VLOTTENDE ACTIVA         
          
 Vorderingen         
 Stichting Heemschut Hulpfonds  207.247    207.247   
 Overlopende activa  64.758    11.821   
     272.005    219.068 
          
          
 Liquide middelen    489.836    489.297 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 TOTAAL ACTIVA    769.166    715.690 
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  01-01-22    31-12-21 

     €    € 
          

 RESERVES EN FONDSEN         
 Bestemmingsreserves  67.235    67.235   
 Overige reserves  328.626    377.357   
 Onverdeeld resultaat  161.126    -48.731   

     556.987    395.861 
          
          

 Bestemmingsfondsen   
 

4.266    4.266 
         
          

    
 

     
         
 KORTLOPENDE SCHULDEN         

 
Vooruit gefactureerde 
contributies  −    109.090   

 Crediteuren  35.498    34.058   

 
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen  9.997    9.997   

 Overlopende passiva  162.418    162.418   

     207.913    315.563 
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 TOTAAL PASSIVA    769.166    715.690 
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 
  
  
  
 erfgoedvereniging Bond Heemschut  2022    2021 

     €    € 
 BATEN         
 Contributies en donaties    163.410    184.784 
 Giften en legaten    113    188.261 
 Advertenties    −    − 
 Entreegelden    −    1.439 
 Overige baten    −    95.208 
 Bijdrage Heemschut Hulpfonds    −    − 
 Totaal baten    163.523    469.692 
          
 LASTEN         
          
 Kosten van werving van baten         
 Ledenwerving centraal    −    982 
 Overige wervingskosten    279    28.279 

 
Interne toerekening loonkosten 
aan de kosten van werving van 
baten 

   −    13.383 

 
Interne toerekening overige 
kosten aan de kosten van werving 
van baten 

   −    10.129 

     279    52.773 
          
 Besteed aan de doelstellingen         
 Publieke informatievoorziening    −    62.738 
 Henk en Henkfonds    −    932 
 Project FARO / Post 65    −    − 
 Provinciale commissies    −    105.632 

 
Giften en legaten in beheer 
gegeven bij Heemschut Hulpfonds 

   −    − 

 
Interne toerekening loonkosten 
aan de doelstelling 

   −    143.372 

 
Interne toerekening overige 
kosten aan de doelstelling 

   −    86.642 

     −    399.316 
 (Vervolg op pagina 7)         
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 
  
  
  
   2022    2021 

     €    € 
 (vervolg van pagina 6)         
          
 Beheer en administratie         
 Personeelskosten    349    197.826 
 Afschrijvingen    −    1.054 
 Bondsbureau    1.155    76.656 

 
Administratiekosten en 
accountantscontrole 

   −    20.288 

 Bestuur    43    3.262 
 Jaarvergadering en jaarverslag    −    14.263 
 Onvoorzien    571    − 

 
Interne toerekening loonkosten 
aan de kosten van werving van 
baten 

   −    -13.383 

 
Interne toerekening overige 
kosten aan de kosten van werving 
van baten 

   −    -10.129 

 
Interne toerekening loonkosten 
aan de doelstelling 

   −    -143.372 

 
Interne toerekening overige 
kosten aan de doelstelling 

   −    -86.642 

     2.118    59.823 
          
 Totaal lasten    2.397    511.912 
          
 Resultaat    161.126    -42.220 

          
          
          
 Voorstel resultaatbestemming         
 Henk en Henkfonds    −    -932 
 Bestemmingsreserves    −    7.443 
 Onverdeeld resultaat    161.126    -48.731 
     161.126    -42.220 
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3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
  
3.1 Algemeen 
 De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650. Deze richtlijn is specifiek 

bedoeld voor fondsenwervende instellingen. 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa 
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.  

  
3.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of 
vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte 
levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde en indien van toepassing met 
bijzondere waardevermindering.  
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of 
vervaardigingskosten. 

  
 Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 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 staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking. 
  
 Bestemmingsfondsen 

Het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperkte 
bestedingsmogelijkheid is gegeven door derden (subsidieverstrekkers), wordt verantwoord 
als bestemmingsfonds. 

  
 Activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is vermeld. 
  
  
3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling 
  
 Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het 
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
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 Giften en legaten 

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten 
worden verantwoord in het boekjaar van verkrijging. 

  
 Personeelskosten 

Periodiek betaalbare beloningen zoals lonen, salarissen, premies sociale verzekeringen en 
doorbetalingen bij vakantie en ziekten, zijn als last in de exploitatierekening verantwoord. 
Voor zover deze lasten nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans 
opgenomen. Voor de medewerkers zijn pensioen- of andere oudedagsvoorzieningen 
getroffen in overeenstemming met gemaakt afspraken en wettelijke regelingen. De 
pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder 
te betalen premie als last in de exploitatierekening verantwoord.  
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 
premie op balansdatum bestaan. Indien sprake is van een additionele verplichting wordt 
hiervoor een voorziening gevormd. 
Ultimo dit boekjaar waren er voor de vereniging geen pensioenvorderingen en geen 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 
premie. 

  
 Afschrijvingen vaste activa 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste 
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische 
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 

  
 Interne toerekening van kosten 
 De loonkosten worden over de posten “Kosten van werving van baten” en “Besteed aan de 

doelstellingen” verdeeld op basis van een schatting van de door de medewerkers aan de 
voorkomende activiteiten bestede tijd. 
De overige kosten volgen deze verdeling. 

 


