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1 Voorwoord 

2018 was het begin van een nieuwe periode voor de onderhoudskostensubsidie, die ditmaal SIM heet. 

Het Fonds slaagde er met hulp van VBW-GAJ in om ook voor de periode 2018-2023 een subsidie te 

verwerven. In 2018 werd verantwoording afgelegd over de bestedingen van de periode 2012-2017, de 

BRIM. De in oktober ingediende rapportage werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 

november geaccordeerd. 

 

In 2018 werden door het Fonds alleen enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd. Een beschrijving van 

de werken is te vinden in paragraaf 2.4. Daarnaast werd besloten tot een herstelproject voor het orgel, 

dat in 2019 zal worden uitgevoerd (zie paragraaf 2.5). 

 

De financiële cijfers over 2018 worden getekend door twee bijzondere posten. Het restant van de 

BRIM-subsidie over de periode 2012-2017 werd ontvangen. Verder maakte de aandelenbeurzen kort 

voor het einde van het boekjaar een dip. De koersen herstelden in 2019, maar voor de jaarrekening 

ontstond hierdoor wel een forse negatieve mutatie van de effectenwaarde. De baten en lasten van het 

Fonds waren in 2018 niet wezenlijk anders dan in andere jaren, behoudens dat de kosten voor 

gebouwonderhoud beperkt waren. Goed beschouwd is de financiële positie van het Fonds in 2018 dan 

ook niet wezenlijk veranderd. Zoals ook in voorgaande jaren is geconstateerd, is daarmee niet gezegd 

dat de financiële reserve toereikend is voor het in standhouden van het gebouw op de lange termijn. 

 

 

 

Oosterbeek, 20 december 2019 

 

 

Frank W. Croon 

Voorzitter 
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2 Jaarverslag van het bestuur 

2.1 Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2018 twee keer, te weten (tussen haken het volgnummer van de 

vergadering) op 26 maart (145) en op 10 oktober (146). 

2.2 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond per 1 januari 2018 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 2018 niet. 

2.3 Commissies 

Er waren geen commissies actief gedurende 2018. 

2.4 Onderhoudswerken 

2.4.1 Gevels 

De muur bij de opgang naar het orgelbalkon sloeg na het herstel in 2016 toch weer vocht door, 

waardoor het stuc- en verfwerk opnieuw werd beschadigd. In 2017 zijn daarom de raamkozijnen, een 

mogelijke plaats van inwatering, van nieuw cement voorzien en afgestopt. Er is destijds overwogen om 

een laatste poging te ondernemen de muur uit te drogen door het advies van de heer Crèvecoeur op 

te volgen. Dit advies is echter een procedure die enige complicaties met zich meebrengt. Tegelijk was 

het vermoeden dat de oorzaak van de lekkage met het werk aan de kozijnen in 2017 is opgeheven, wat 

is geconcludeerd uit het feit dat de stuclaag afbrokkelt maar daar onder geen vocht meer werd 

aangetroffen. Er is daarom besloten in 2018 de stuc- en verflaag te repareren. Het is nu afwachten of 

de vermoedens bewaarheid worden. 

2.4.2 Kapconstructie 

Bij de inspectie door de Monumentenwacht in april 2018 is een breuk in een van de draagbalken van 

de kapconstructie gevonden. De breuk is door een constructeur bekeken, maar het rapport was eind 

2018 nog niet ontvangen. Aan de firma Kroon is opdracht gegeven de mondeling gedane 

aanbevelingen van de constructeur uit te voeren. Dit werk zal begin 2019 worden uitgevoerd. Na 

ontvangst van het rapport kan indien nodig verdere actie worden ondernomen. 

2.4.3 Overige werkzaamheden 

Schildersbedrijf Saarloos heeft tijdens de contractuele inspectiebeurt een aantal punten genoemd in 

het rapport van de Monumentenwacht bijgewerkt. Verder werd het stuc- en verfwerk van de in 
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paragraaf 2.4.1 genoemde muur bij de trapopgang naar het orgelbalkon hersteld. Tenslotte voerde 

Saarloos onder garantie enkele kleine reparaties uit aan de stuclaag in de kerkzaal.  

 

In de loop van het jaar werden inspecties uitgevoerd door de firma HEZO (CV installatie, 10 januari), 

de firma Tesink (noodverlichting, 1 februari), de firma Hugen (brandblusmiddelen, 5 februari), 

Monumentenwacht Gelderland (4 april) en de De Houtarts (22 oktober). 

2.5 Herstel orgel 

Het Maarschalkerweerdorgel uit 1909 is in 1975 door de firma Fonteyn & Gaal aangepast. De 

belangrijkste verandering was de vervanging van de oorspronkelijke pneumatiek voor de overdracht 

van toets naar orgelpijp door een elektrisch systeem. De overige veranderingen zoals het verwijderen 

van de zwelkast en het aanpassen van registers en pijpwerk hebben geleid tot een veel hardere en 

schellere klankkleur, zogenaamd meer passend bij de protestantse eredienst. Mogelijke reden voor 

deze verandering is dat in de jaren 1970 de oorspronkelijke romantische klankkleur van het orgel niet 

in de mode was. 

 

De heren Dick van der Meer, organist van de gemeente, en de heer Menno Kaat, van de firma Kaat en 

Tijhuis Orgelmakers, hebben onderzocht hoe de klankkleur, die Maarschalkerweerd orgels waardevol 

maakt, hersteld kan worden. Een volledige restauratie wordt niet zinvol geacht. Dit zou dan gaan over 

herstellen van de oorspronkelijke (onderhoudsintensieve) pneumatiek en het uiterlijk (uitvoering van 

de speeltafel, kleur van het orgel). Dergelijke aanpassingen zijn moeilijk uitvoerbaar, leveren geen 

functionele meerwaarde en/of zijn zeer kostbaar. 

 

Het fondsbestuur heeft na overweging besloten de aanpassingen ten bate van het herstel van de 

klankkleur in 2019 uit te laten voeren. 

2.6 Overige 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

Het Fonds zette haar lidmaatschap van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen 

(VBMK) voort. 

 

Stichting Oude Gelderse Kerken 

Besloten werd een lidmaatschap aan te gaan van de stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). 

 

fondsblpgo.nl 

In 2018 werd op naam van de secretaris het internetdomein fondsblpgo.nl geopend met daarbij de 

e-mailadressen met de voorvoegsels "voorzitter", "secretaris", "penningmeester", "lid1", "lid2", "lid 3" 

en "info" en achtervoegsel @fondsblpgo.nl. De e-mail wordt doorgeleid naar de persoonlijke adressen 

van de bestuursleden. 
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3 Financiële rapportage 

3.1 Meerjarenoverzicht 

Balans (per 31 december, in euro) 

 2018 2017 2016 

ACTIVA 

Mat. vaste activa 22.734 22.734 22.734 

Vorderingen 5.835 4.663 3.472 

Effecten 898.960 932.229 909.144 

Liquide middelen 26.314 30.207 42.842 

Totaal activa 953.843 989.833 978.192 

PASSIVA 

Eigen vermogen 969.269 964.294 923.808 

Resultaat boekjaar (19.806) 4.975 40.486 

Bank 0 0 0 

Schulden 4.380 20.564 13.898 

Totaal passiva 953.843 989.833 978.192 

 

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

 2018 2017 2016 

BATEN 

Dividend 9.500 10.696 12.641 

Rente 1.405 504 159 

Mutatie effecten (39.959) 26.557 54.627 

Subsidie BRIM 27.680 0 0 

Totaal baten (1.374) 37.757 67.427 

LASTEN 

Onderhoud 7.974 22.772 16.120 

Bankkosten 6.318 6.192 5.860 

Assurantiepremie 1.712 1.481 2.503 

Accountant 2.178 2.160 2.160 

Overige kosten 250 177 298 

Totaal lasten 18.432 32.782 26.941 

RESULTAAT 

Resultaat (19.806) 4.975 40.486 
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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. 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. 

In 2018 heeft de verantwoording plaats gevonden en is op basis daarvan de definitieve afrekening 

opgemaakt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelde de subsidie vast op 54.146 euro. 

3.2.2 Specificatie onderhoudskosten 

De onderhoudskosten in 2018 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

  euro  

Aannemer Kroon Algemeen onderhoud 284  

Gem. Renkum Rioolheffing 358  

HEZO Onderhoud cv-installatie 628  

Hofstede Onderhoud tuin 397  

Hugen Onderhoud brandblusmiddelen 509 * 

Monumentenwacht Monumenteninspectie 865 * 

Schildersbedrijf Saarloos Schilderwerk 1.346 * 

Tesink Onderhoud elektrische installatie 1.059  

Van Lierop houtarts Onderhoud/inspectie houtwerk 581 * 

VBW GAJ Bouwkundig advies, projectbegeleiding 1.952 * 

Totaal  7.974  

 

Het totaal van 5.253 euro van de met een asterisk (*) gekenmerkte kosten valt onder de SIM-regeling. 

3.2.3 Overige 

N.v.t. 

3.3 Jaarrekening 2018 

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 2018 toe te voegen aan de algemene 

reserve. 
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Balans per 31 december 2018, na verwerking resultaat 
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Staat van baten en lasten over 2018 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Bijlage: effectenoverzicht 2018 
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