
Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2017 
 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 2 - 

 

Inhoudsopgave 

Pg. 

1 Voorwoord....................................................................................................................................... 3 

2 Jaarverslag van het bestuur............................................................................................................. 4 

2.1 Vergaderingen ..................................................................................................................... 4 

2.2 Samenstelling bestuur ......................................................................................................... 4 

2.3 Commissies .......................................................................................................................... 4 

2.4 Onderhoudswerken ............................................................................................................. 4 

2.4.1 Gevels en voorportaal ..................................................................................................... 4 

2.4.2 Overige werkzaamheden ................................................................................................. 5 

2.5 Overige ................................................................................................................................ 6 

3 Financiële rapportage ...................................................................................................................... 7 

3.1 Meerjarenoverzicht ............................................................................................................. 7 

3.2 Toelichting van de penningmeester .................................................................................... 8 

3.2.1 BRIM-subsidie .................................................................................................................. 8 

3.2.2 Specificatie onderhoudskosten ....................................................................................... 8 

3.2.3 Overige ............................................................................................................................ 8 

3.3 Jaarrekening 2017 ............................................................................................................... 8 

Balans per 31 december 2017, na verwerking resultaat....................................................................... 13 

Staat van baten en lasten over 2017 ..................................................................................................... 15 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .............................................................................. 16 

Toelichting op de balans per 31 december 2017 .................................................................................. 18 

Bijlage: effectenoverzicht 2017 ............................................................................................................. 21 

 

  



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 3 - 

1 Voorwoord 

In 2017 werden enkele werkzaamheden door het Fonds uitgevoerd. Het grootste werk was een 

onderhoudsbeurt aan de gevelafdekking, de buitengevel en het voorportaal. Bij de dakkapellen van de 

consistorie werd matig schilderwerk hersteld. Tenslotte werden bladvangers geplaatst in de 

regenpijpen van de consistorie, zodat de bladvangers in de dakgoot konden vervallen; de hierin 

gevangen bladeren verstopten de goten. Een uitgebreidere beschrijving van de werken is te vinden in 

paragraaf 2.4. 

 

2017 was het slotjaar van de BRIM-periode 2012-2017. Over de bestedingen van de afgelopen 5-

jaarsperiode zal verslag worden uitgebracht aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. In augustus 2017 

ontvingen we goed nieuws met betrekking tot de nieuwe BRIM-periode: de Rijksdienst kende een 

subsidie toe van € 40.125,- voor de periode 2018-2023. 

 

De financiële positie van het Fonds is door de gestegen waarde van de beleggingen verbeterd. 

Bovendien zijn de onderhoudskosten zo kort na de restauratie (in 2010) nog beperkt. Daarmee is nog 

niet gezegd dat de financiële reserve toereikend is voor het in standhouden van het gebouw op de 

lange termijn. 

 

 

 

Oosterbeek, 6 december 2019 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter 
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2017 niet. 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2017 uit de volgende personen: de heer Frank Croon (voorzitter), 

de heer Richard de Groot (secretaris), de heer Aleid Sanders (penningmeester), de heer Cees de 

Monchy (vertegenwoordiger namens Kerkenraad) en de heer Eric Zinger (lid). 

 

De samenstelling van het bestuur wijzigde in 2017 niet. 

2.3 Commissies 

Er waren geen commissies actief gedurende 2017. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Gevels en voorportaal 

De firma Van Milt voerde in oktober 2017 zoals overeengekomen bij de restauratie een laatste 

inspectie- en herstelbeurt uit aan de gevelafdekking onder garantie. De hardstenen afdekking werd 

daarbij opnieuw gehydrofobeerd met Remmers gevelcrème. De smeerlaag van de nokvorsten werd 

nagelopen en waar nodig hersteld. Ook het voegwerk rondom werd geïnspecteerd en waar nodig 

hersteld. Herstelwerk was met name nodig bij de afzaten, steunberen en kerkvensters aan de 

westzijde. Beschadigde bakstenen van de lekdorpel van de oostgevel van de consistorie werden 

gerepareerd. 

 

Aan het voorportaal werd groot onderhoud uitgevoerd. Het voorportaal is slecht gefundeerd, wat 

herhaald leidt tot verzakking en scheurvorming. De natuurstenen en metselwerk werden 

gedemonteerd, zodat de trekstangen vrij kwamen. Deze bleken door corrosie aangetast en moesten 

door de smid worden opgelast (zie Figuur 1a). Na herstel werden metselwerk en natuurstenen 

teruggeplaatst. 

 

Ten slotte werden het straatwerk en de tuinmuurpilaren van de entree aan de Jacobaweg volledig 

hersteld (zie Figuur 1b). 



Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek 

- 5 - 

  
 (a) (b) 
Figuur 1: (a) Trekstang voorportaal aangetast door corrosie (inzet, onderaanzicht) en na oplassen. (b) Herstelde entree 
Jacobaweg. 

2.4.2 Overige werkzaamheden 

De bladvangers in de dakgoten van de consistorie werkten niet naar behoren. Het tegengehouden blad 

waaide niet weg, waardoor de afvoer naar de regenpijp verstopte. Na verloop van tijd stroomde zo het 

regenwater over de rand van de dakgoot. De firma Kroon plaatste in februari bladvangers in de 

regenpijpen van de consistorie, waarna de bladvangers in de dakgoten werden weggehaald. Hiermee 

is dit probleem hopelijk verholpen. 

 

Schildersbedrijf Saarloos herstelde matig schilderwerk aan de dakkapellen van de consistorie naar 

aanleiding van opmerkingen van de Monumentenwacht in haar inspectierapport van 2016. De schilder 

nam de helft van de kosten voor eigen rekening. 

 

De coniferenhaag tussen de consistorie en de buren werd in februari gesnoeid. Overwogen werd de 

haag te vervangen door een schutting of een andere haag, omdat de coniferenhaag aan de kant van 

de kerk vrij slecht uitziet. Echter, de buren gaven aan geen nieuwe erfafscheiding te willen. Zodoende 

kon worden volstaan met het laten snoeien. Bij uitzondering werd dit in opdracht van het Fonds 

gedaan; de buren hebben namelijk een erfdienstbaarheid met betrekking tot het snoeien. Reden voor 

het zelf ter hand nemen was dat tegelijk ook andere tuinwerkzaamheden gedaan moesten worden, 

zoals het weghalen van struiken in de uitloop van de brandtrap. 

 

In maart verving netbeheerder Liander de gas- en elektriciteitsmeter door nieuwe op afstand 

uitleesbare meters. 

 

In de loop van het jaar werden inspecties uitgevoerd door de firma Rijkaart 

(bliksembeveiligingsinstallatie, 14 februari 2017), de firma Hugen (brandblusmiddelen, 15 februari), de 

firma Tesink (noodverlichting, 17 februari), De Houtarts (15 november) en de firma HEZO (CV 

installatie, 10 januari 2018). Monumentenwacht Gelderland inspecteerde in 2017 niet. De 
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inspectiecyclus wisselt om de paar jaar van seizoen en na 3 inspecties in de herfst wordt gewisseld 

naar het voorjaar (van 2018). 

2.5 Overige 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) voort. 
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3 Financiële rapportage 

3.1 Meerjarenoverzicht 

Balans (per 31 december, in euro) 

 2017 2016 2015 

ACTIVA 

Mat. vaste activa 22.734 22.734 22.734 

Vorderingen 4.663 3.472 2.396 

Effecten 932.229 909.144 871.859 

Liquide middelen 30.207 42.842 30.236 

Totaal activa 989.833 978.192 927.225 

PASSIVA 

Eigen vermogen 964.294 923.808 908.241 

Resultaat boekjaar 4.975 40.486 15.567 

Bank 0 0 1.063 

Schulden 20.564 13.898 2.354 

Totaal passiva 989.833 978.192 927.225 

 

Staat van baten en lasten (per 31 december, in euro) 

 2017 2016 2015 

BATEN 

Dividend 10.696 12.641 12.119 

Rente 504 159 833 

Mutatie effecten 26.557 54.627* 25.215 

Subsidie BRIM  0 8.122 

Totaal baten 37.757 67.427* 46.289 

LASTEN 

Onderhoud 22.772 16.120 19.123 

Bankkosten 6.192 5.860* 6.542 

Assurantiepremie 1.481 2.503 2.719 

Accountant 2.160 2.160 2.160 

Overige kosten 177 298 178 

Totaal lasten 32.782 26.941* 30.722 

RESULTAAT 

Resultaat 4.975 40.486 15.567 

* Door een andere wijze van verwerking van de transactie- en provisiekosten vanaf 2017 verschillen 

deze bedragen met de jaarrekening van 2016, zonder het resultaat te beïnvloeden. 
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3.2 Toelichting van de penningmeester 

3.2.1 BRIM-subsidie 

In de periode 2012 – 2017 heeft het Fonds jaarlijks een bedrag van € 8.122,- ontvangen van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als voorschot voor de BRIM-subsidie, de bijdrage van de 

rijksoverheid aan het onderhoud van rijksmonumenten. In 2018 zal de verantwoording plaatsvinden 

en op basis daarvan de definitieve afrekening. Tot en met 2015 is het jaarlijks ontvangen bedrag 

verantwoord in de jaarrekening als bate. Over 2016 en 2017 is voorzichtigheidshalve het ontvangen 

bedrag verantwoord onder de post "Schulden" in afwachting van de definitieve afrekening. Dit 

verklaart de stijging van deze post in de jaren 2016 en 2017. 

3.2.2 Specificatie onderhoudskosten 

De onderhoudskosten in 2017 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  euro 

Aannemer Kroon Algemeen onderhoud 1.059 

Gem. Renkum Rioolheffing 353 

Hofstede Onderhoud tuin 671 

Hugen Onderhoud brandblusmiddelen 125 

Rijkaart Onderhoud bliksembeveiliging 243 

Schildersbedrijf Saarloos Schilderwerk 1.397 

Tesink Onderhoud elektrische installatie 294 

Van Lierop houtarts Onderhoud/inspectie houtwerk 581 

Van Milt Gevelwerken 14.218 

VBW GAJ Bouwkundig advies, projectbegeleiding 4.452 

Totaal  22.772 

 

3.2.3 Overige 

De daling van de post "Assurantiepremie" in 2017 is het gevolg van een poliswijziging. Hierbij is het 

eigen risico verhoogd, waarmee een aanzienlijke premiedaling werd verkregen. 

3.3 Jaarrekening 2017 

De jaarrekening is opgemaakt onder eigen regie en is door Conquis Accountants en Adviseurs te Ede 

voorzien van een beoordelingsverklaring. 

 

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over 2017 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 
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Balans per 31 december 2017, na verwerking resultaat 
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Staat van baten en lasten over 2017 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Bijlage: effectenoverzicht 2017 
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