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1. Jaarverslag 2021 

 

1.1 Doelstelling en werkwijze 

 

De Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven werd op 6 mei 2002 opgericht met het oog op de 

realisering van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha. De stichting ging in 

2013 een fusie aan met de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland. Hierbij 

werd besloten dat de blijvende rechtspersoon de naam zou dragen: Stichting Erfgoedcentrum 

Nederlands Kloosterleven. De doelstelling in de statuten luidt als volgt: het behoud, het beheer en 

het ontsluiten van kloosterlijk erfgoed in Nederland - archieven, publicaties en historische 

voorwerpen - ten dienste van enerzijds de individuele religieuze instituten en hun 

samenwerkingsverbanden en anderzijds de Nederlandse samenleving. De stichting houdt de 

betekenis van de Nederlandse religieuzen voor kerk en samenleving zichtbaar middels de zorg voor 

hun gezamenlijke erfgoed. 

 

De gefuseerde stichting beheert kloosterlijk erfgoed in het Erfgoedcentrum. Daarnaast verzorgt 

zij inventarisatiewerkzaamheden m.b.t. kloosterarchieven. De stichting heeft participanten: 

orden, congregaties en hun samenwerkingsverbanden die deelnemen aan het gezamenlijke 

Erfgoedcentrum. Inmiddels hebben in totaal 122 religieuze instituten en samenwerkings-

verbanden zich aangemeld als participant. De deelnemerslijst is als bijlage toegevoegd.   

 

1.2 Bestuur en toezichthouders 

 

Ultimo 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

-  zr. Margriet van der Vliet, voorzitter 

- mw. Lidy Verdegaal, secretaris 

-  hr. Frank Pijpers, penningmeester 

- zr. Sara Böhmer 

- hr. Ad de Keyzer 

- hr. Ad Leys 

- mw. Bernice Reintjens 

 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en voeren de bestuurstaken onbezoldigd uit. Statutair 

is een combinatie van bestuurstaken en betaalde werkzaamheden uitgesloten.  

 

Het bestuur vergaderde in 2021 op 4 juni en 12 november.  

 

Conform de stichtingsstatuten heeft de Participantenraad een toezichthoudende functie binnen 

de stichting. De leden van de raad worden gekozen uit en door de vertegenwoordigers van in de 

Stichting Erfgoedcentrum participerende orden en congregaties. De samenstelling van de raad 

was per 31 december 2021: 

-  p. Wim Flapper, voorzitter (Salesianen van Don Bosco) 
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-  br. Kees Gordijn, secretaris (Broeders van Maastricht) 

- hr. Gerrit van Arendonk (namens Franciscanessen van de H. Elisabeth) 

- mw. Marina van Dalen (namens Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika) 

- zr. Etta van Eijk (Zusters van Barmhartigheid Geldrop) 

-  p. Kees Jongeneelen osfs (Oblaten van Franciscus van Sales) 

- zr. Therese Mentink (Dominicanessen van Neerbosch) 

- p. Jan Wouters (Paters van de HH. Harten) 

 

De raad kwam in 2021 bijeen op 1 juli. Bij deze vergadering waren ook bestuursleden van Stichting 

Erfgoedcentrum en Stichting Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven aanwezig. De 

vergadering werd verder bijgewoond door de directeur van het Erfgoedcentrum. De 

najaarsvergadering is vanwege de coronasituatie niet doorgegaan. 

 

De jaarlijkse Participantenvergadering is op 7 oktober 2021 gehouden. Vanwege het coronavirus 

was deze in het jaar 2020 niet doorgegaan. 

 

1.3 Besturenoverleg 

 

Het Erfgoedcentrum in Sint Agatha wordt geëxploiteerd in nauwe samenwerking met Stichting 

Sint Aegten, die het onroerend goed van het klooster en het cultuurbezit van de Kruisheren 

beheert. Bestuursaangelegenheden die beide stichtingen betreffen, worden besproken in het 

zogenaamde Besturenoverleg. Dit overleg dat in december zou plaatsvinden is vanwege het 

coronavirus niet doorgegaan en verschoven naar 2022. 

 

In 2013 werd door Stichting Sint Aegten een begin gemaakt met een studie naar herbestemming 

voor een deel van de ruimten van het klooster die werden gebruikt door het Kruisherenconvent. 

In 2016 heeft Stichting Sint Aegten haar visie op de toekomst van het klooster vastgelegd in de 

brochure Klooster Sint Agatha, klooster van verleden, heden én toekomst. Deze visie past bij de 

afspraak tussen de stichtingen Sint Aegten en Erfgoedcentrum, dat het toekomstig gebruik van 

gebouwen en tuinen in Sint Agatha blijft aansluiten bij de doelstelling van het Erfgoedcentrum om 

te werken in een kloosterlijke omgeving. Eind 2019 werd gestart met de verbouwing van de oost- 

en zuidvleugel naar 12 appartementen, die eind oktober 2020 was afgerond. De Kruisheren huren 

van dit gedeelte van het klooster 3 appartementen. In de overige appartementen zijn bewoners 

gekomen die zich herkennen in het profiel van de ‘kloosterling van de 21e eeuw’ zoals vermeld in 

het visiedocument. 

 

1.4 Medewerkers 

 

In 2021 was de personeelsformatie voor de Stichting Erfgoedcentrum in totaal 204 uren per week, 

ofwel 5,7 fte. Naast de staf zijn er 65 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van klooster en 

Erfgoedcentrum, zowel bij het erfgoedbeheer als bij de ontvangst van bezoekers. De meeste 

vrijwilligers blijven voor langere tijd waardoor zij een mate van vakbekwaamheid en 
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zelfstandigheid ontwikkelen. Zij dragen in belangrijke mate bij aan het verder op orde brengen 

van de archieven. Ook zijn zij in de gelegenheid om specifieke projecten uit te voeren. Zo is een 

vrijwilliger bezig met het uitwerken van een historisch overzicht van alle kloosters in Nederland. 

Hiernaast zijn er vrijwilligers voor het beheer van het bezoekerscentrum, voor het digitaliseren 

van foto’s en films en voor diverse andere zaken zoals de op- en afbouw van de tentoonstelling. 

 

1.5 Werkzaamheden 

 

Als gevolg van de coronamaatregelen werden tot en met mei 2021 veel bezoekersactiviteiten en 

bijna alle bijeenkomsten geannuleerd. De werkzaamheden van de vaste medewerkers in het 

klooster konden grotendeels doorgaan. Een enkele keer werd er thuis gewerkt. Vrijwilligers 

kwamen alleen voor zover hun werkzaamheden niet uitgesteld konden worden. Denk hierbij aan 

kleine onderhoudswerkzaamheden.  

 

Klooster Sint Agatha bestond in februari 2021 650 jaar. Dit bijzondere jubileum werd gevierd met 

de onthulling van het zogenoemde 'Mauritsraam' in de kloosterkerk op 10 februari, in digitale 

aanwezigheid van koning Willem-Alexander. De bijeenkomst was tevens de openingsbijeenkomst 

van het Brabants Kloosterjaar 2021. De provincie Noord-Brabant organiseerde in 2021 tal van 

activiteiten rond haar kloosterlijk verleden en heden. Het jaar 2021 werd gekozen vanwege vier 

jubilerende gemeenschappen: de Kruisheren in Sint Agatha, de Norbertijnen (Heeswijk) en 

Norbertinessen (Oosterhout), en de Clarissen in Megen.  

 

1.5.1 Opbouw en ontsluiting collecties 

 

De centrale activiteit van het Erfgoedcentrum is de opbouw en ontsluiting van collecties van 

religieuze instituten. In 2021 kwam het archief binnen van de Congregatie Dochters van Maria en 

Joseph (Zusters van de Choorstraat) en werden op 21 archieven aanvullingen gebracht. 

 

De komst van nieuwe medewerkers en het stilvallen van publieksactiviteiten leidde tot de nodige 

interne verhuizingen, opruimacties en concentratie op het collectiebeheer.  

 

1.5.2 Openstelling 

 

Vanwege het coronavirus is de openstelling beperkt geweest, net zoals in 2020. Zo was bezoek 

van de studiezaal tot juni niet mogelijk en daarna slechts in beperkte mate. Het totaal aantal 

studiezaalbezoekers was met 130 aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Het aantal verzoeken 

om informatie was met 590 wel vergelijkbaar met vorige jaren; deze konden in veel gevallen 

digitaal worden afgehandeld. De onderzoeksvragen zijn divers: onderzoek naar familieleden, naar 

de activiteiten van een kloostergemeenschap in een dorp of stad, naar een (voormalig) 

kloostergebouw enz. Soms ontvangen we buitenlandse religieuzen die onderzoek willen doen in 

de archieven. Zo waren er op 7 juli Zusters van JMJ uit India om onderzoek te doen naar stichter 

pater Wolff s.j.  
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Op woensdagen, donderdagen en vrijdagen worden in het Erfgoedcentrum op afspraak eveneens 

rondleidingen verzorgd. Er werden in totaal 470 personen rondgeleid (In 2020 in totaal 69 

personen). 

 

In de zomermaanden (mei-oktober) zijn de tentoonstelling van het Erfgoedcentrum, de 

kloosterkerk en het poortgebouw van het klooster vier middagen per week toegankelijk voor 

individuele bezoekers. Het poortgebouw van het klooster is ingericht als bezoekerscentrum en is 

tevens toeristisch informatiepunt voor het Land van Cuijk. In 2021 zijn er 4.052 (in 2020 2.400) 

bezoekers in het poortgebouw geweest. De ervaring was dat er, als het poortgebouw binnen de 

RIVM-richtlijnen open mocht zijn, veel bezoekers kwamen. Dit kwam mede doordat veel mensen 

in eigen land op vakantie gingen en door de aanwezigheid van binnen de kloostermuren gemaakte 

soep, koek, honing en 1371-kloosterbier. 

 

In 2021 werd de jubileumtentoonstelling ‘650 jaar Klooster Sint Agatha’ geopend. Deze zal in 2022 

worden gecontinueerd. Voor het jubileumjaar stonden vanaf februari drie tentoonstellingen 

gepland: over 650 jaar kloostergeschiedenis, over de kloostertuin en over de boekcultuur in 

Klooster Sint Agatha. Besloten werd om de boektentoonstelling uit te stellen tot 2023. In 2021 en 

2022 zijn de tentoonstellingen over geschiedenis en kloostertuin te zien. In 2021 werden, afgezien 

van de rondleidingen, 2.526 individuele bezoekers geteld (2020 in totaal 1.306 bezoekers). 

1.5.3 Publiciteit 

 

Het Erfgoedcentrum publiceert inmiddels negentien jaar ieder kwartaal de Kroniek Sint Agatha, 

die aan ruim 700 belangstellenden wordt toegezonden. Het blad geeft achtergrondinformatie 

over de verschillende activiteiten van het Erfgoedcentrum en beschrijft de gebeurtenissen uit de 

voorbije maanden. Ook wordt in ieder nummer een collectie-item toegelicht. In verband met het 

coronavirus werd in 2021 voor zowel het eerste half jaar als het tweede half jaar een 

dubbelnummer uitgegeven. 

 

Een ander doeltreffend middel om mensen met de activiteiten van het centrum bekend te maken 

is de website: www.erfgoedkloosterleven.nl. Het gemiddeld aantal bezoeken van deze site ligt 

rond de 154 (v.j. 174) per dag met gemiddeld 5 pagina's. Sinds juni 2016 is er ook de website 

www.kloostersintagatha.nl. Het gemiddeld aantal bezoeken van deze site ligt op 91 (v.j. 84) per 

dag met gemiddeld 2,7 pagina's. 

 

1.5.4 Diverse activiteiten 

Veel activiteiten moesten tot juni 2021 door de coronamaatregelen worden opgeschort. In de 

kloostertuin kon wel steeds worden doorgewerkt en was het druk met wandelaars. In maart 

verscheen een boekje met de titel Een weelde van groen, over 4 kloostertuinen in Noordoost-

Brabant, waaronder die in Sint Agatha. Een stimulans was ook de opening op 30 april 2021 van 

'Ons Kloosterpad' als onderdeel van het Jaar van het Brabantse kloosterleven: een 330 km lange 

http://www.erfgoedkloosterleven.nl/
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wandelroute. Klooster Sint Agatha is één van de vĳftien start- en vertrekpunten op de route. 

Wandelaars kunnen bĳ elk van deze punten een verzamelobject aanschaffen en doen al lopende 

informatie op over de geschiedenis en de waarden van het kloosterleven.  

Diverse activiteiten:  

• Op 8 juli vond in Sint Agatha een Summerschool plaats georganiseerd door Radboud 

Erfgoed, over het beheren van erfgoedcollecties.  

• Op 15 juli en 8 september was er overleg met de Rĳksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

en de gemeente Cuĳk over herbestemming van de sacristie en herstel van de 

kloostermuren.   

• Op 18 juli gaf Cappella Pratensis een concert in de kloosterkerk. Het water in de Maas 

steeg die dag tot aan de dĳk naast het klooster.   

• Op 20 juli en 16 september waren er vergaderingen met de KNR en de Brabantse 

kloosterjubilarissen in het kader van 2021 Brabants Kloosterjaar.  

• Op 21 juli bezochten drie collega’s het Brabants Historisch Informatiecentrum om te leren 

van de werkwĳze bĳ een collega-archiefdienst.   

• Op 22 juli brachten Simon Evers en Nita van Bergen van de KNR een kennismakingsbezoek 

aan het Erfgoedcentrum.  

• Op 10 augustus bezocht Marga Arendsen het jubileumsymposium van de Clarissen in 

Megen over Clara van Assisi.  

• Op 13 augustus bezocht Marga Arendsen in Utrecht de presentatie van de 

geschiedschrĳving over de Vrouwen van Bethanië (Met de moed de hoop) door Gabriëlle 

Dorren.  

• Op 16 augustus gaf broeder Edgard Claes in Sint Agatha een masterclass boekbinden aan 

jonge ontwerpers, georganiseerd door Graphic Matters uit Breda.  

• Op 8 september gingen archivarissen Guus van Gurp en Susan Scherpenisse naar de eerste 

van zes cursusbĳeenkomsten Archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.  

• Op 9 september was er een bezoek van de Erfgoedinspectie in verband met objecten van 

de Kruisheren die op de lijst Beschermd Cultuurbezit Nederland staan.  

• Op 13 september inspecteerde de Brabantse Monumentenwacht de klooster-gebouwen.  

• Op 14 september was er, voor het eerst sinds lange tijd, een feestelijke bijeenkomst van 

medewerkers, vrijwilligers en bewoners van klooster en Erfgoedcentrum.  

• Op 16 september gaf archivaris Susan Scherpenisse een presentatie over het 

Erfgoedcentrum tijdens een Zoom-event van de Catholic Archives Society. Eerder dit jaar 

namen zij en collega Guus van Gurp deel aan digitale conferenties van het Centre for 

Catholic Studies en de Duitse Ordensarchivtagung.  

• Op 19 september was er in de tuin een kloosterpicknick als onderdeel van 2021 Brabants 

Kloosterjaar.  

• Op dezelfde dag gaf mw. Tini Brugge een goed bezochte lezing over kloostertuinen.  

• Op 1 oktober bezochten 100 wandelaars, betrokken bij de organisatie van de Nijmeegse 

Vierdaagse, het klooster als pleisterplaats op hun werkbezoek aan de gemeente Cuijk.  
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• Op 3 oktober gaf vocaal ensemble Cantodoro uit Nijmegen een concert in de kloosterkerk.  

• Op 4 oktober waren Marga Arendsen en Marleen Reichgelt aanwezig bij een 

gedachtewisseling in museum Krona in Uden over wetenschappelijk onderzoek naar 

kloosters. 

• Op 13, 20 en 27 oktober organiseerde Biblioplus (Openbare Bibliotheek) in het 

Erfgoedcentrum drie Socratische cafés over aan kloosterleven gerelateerde 

onderwerpen.  

• Op 16 en 17 oktober vonden in de kloosterkerk vier uitverkochte voorstellingen plaats van 

een toneelstuk ter gelegenheid van het 650-jarig jubileum van Klooster Sint Agatha: Heren 

& Heiligen.  

• Op 22 oktober gaf prof. Johan Oosterman in Sint Agatha aan studenten van de Radboud 

Universiteit een werkcollege over Middeleeuwse handschriften.  

• Op 29 oktober vond de laatste verhuizing plaats van een nieuwe bewoner, waarna alle 

twaalf appartementen die in 2020 gebouwd zijn, bewoond worden.  

• Op 11 november werd, met een beperkt aantal bezoekers en een livestream, in het 

Erfgoedcentrum de geschiedschrijving van Brian Heffernan over de Ongeschoeide 

Karmelietessen (Radicaal kloosterleven) gepresenteerd, waarbij Marga Arendsen een van 

de inleidingen verzorgde.  

• Op 26 november namen vijf collega’s deel aan een cursus BHV (Bedrijfshulpverlening).  

• Op 13 december werd, na zorgvuldige voorbereiding, gestart met de migratie van 

computerprogrammatuur en bestandsopslag van het Erfgoedcentrum naar cloud-

oplossingen. 

 

--------------- 
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2. Jaarrekening 2021 
 

2.1 Inleiding 

 

Op de volgende pagina's vindt u de jaarrekening 2021 van de Stichting Erfgoedcentrum 

Nederlands Kloosterleven. In Sint Agatha werken eveneens de stichtingen Steunfonds Erfgoed 

Nederlands Kloosterleven en Sint Aegten. De drie stichtingen werken samen: ze maken gebruik 

van dezelfde ruimtes, hetzelfde meubilair, dezelfde voorzieningen. Dit maakt afspraken nodig 

over 'wie doet wat?' en 'wie betaalt wat?' 

 

In grote lijnen zijn de afspraken als volgt: 

- Stichting Sint Aegten betaalt en regelt alles wat met het beheer van de gebouwen en de 

huisvesting te maken heeft. De kosten die voor de andere stichtingen worden gemaakt, 

worden doorberekend. Verdeelsleutel daarbij vormt de oppervlakte die ieder in gebruik 

heeft. 

- Stichting Erfgoedcentrum functioneert als werkgever en betaalt en regelt alles wat met 

personeelszaken te maken heeft. De kosten die voor de andere stichtingen worden 

gemaakt, worden doorberekend op basis van het aantal arbeidsuren. 

- Daarnaast betaalt en regelt de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven alles 

wat met het functioneren van het Erfgoedcentrum te maken heeft (inrichting, 

computernetwerk, ontvangst van gasten, huishouding e.d.). De kosten die voor de andere 

stichtingen worden gemaakt, worden doorberekend op basis van arbeidsuren 

(kantoorvoorzieningen) dan wel oppervlakte (inrichting). 

- Stichting Steunfonds functioneert als beheerder van de gelden voor de exploitatie van de 

Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Aan Stichting Steunfonds worden 

alleen de arbeidskosten van de administrateur doorbelast. 

- Iedere stichting maakt daarnaast eigen kosten, die als zodanig worden betaald en verwerkt. 

 

De jaarrekening van de Stichting Erfgoedcentrum over 2021 is conform deze afspraken ingericht. 

In de jaarrekening vindt u derhalve: 

- de directe kosten van Stichting Erfgoedcentrum 

- de gezamenlijke personeels- en organisatiekosten van de stichtingen met doorbelastingen 

- de aan Stichting Erfgoedcentrum doorbelaste huisvestingskosten. 

 

Sinds 2011 worden de baten en lasten die te maken hebben met publieksactiviteiten in Sint 

Agatha (zoals de openstelling van het bezoekerscentrum, tentoonstellingen, lezingen e.d.) als 

zelfstandig geheel geadministreerd. De reguliere exploitatie van de stichting betreft het beheer 

en de ontsluiting van het kloosterlijk erfgoed dat in Sint Agatha is ondergebracht, alsmede de 

openstelling van een studiezaal. Deze activiteiten worden gefinancierd door de orden en 

congregaties die hun erfgoed in Sint Agatha in beheer hebben geven. Bijkomende 

publieksactiviteiten worden, in samenwerking met Stichting Sint Aegten, uitgevoerd in zoverre 

daar extra financiering voor kan worden aangetrokken. Om deze reden worden deze activiteiten 
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ook in de boekhouding van de stichtingen als zelfstandig onderdeel verwerkt. De baten en lasten 

in enig jaar worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening van Stichting Erfgoedcentrum en p.m. 

vermeld in de jaarrekening van Stichting Sint Aegten. Omdat het resultaat toegevoegd of 

onttrokken wordt aan de reserve heeft dit geen invloed op het jaarresultaat van Stichting 

Erfgoedcentrum. 

 

Het verslagjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 76.533. In verband met de 

afspraak dat de Algemene Reserve niet meer bedraagt dan 15% van de exploitatiekosten (zie 

paragraaf 2.2.2) zal het meerdere dat ontstaat door het positieve jaarresultaat worden 

teruggestort naar Stichting Steunfonds. 

 

2.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

  

2.2.1 Algemeen 

 

Activa en passiva worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde dan wel de 

aanschafprijs. Een uitzondering hiervoor geldt voor de materiële vaste activa (inventaris- en 

automatiseringskosten). Deze worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste gebracht van 

de daarvoor bestemde reserveringen. In de bijlage is een inventarislijst opgenomen, waarmee 

overzicht gehouden wordt op de aanwezige activa. De baten en lasten worden toegerekend aan 

het jaar waarop ze betrekking hebben. 

 

2.2.2 Balanswaardering activa en passiva 

 

Leningen u/g 

Door Stichting Erfgoedcentrum is een lening verstrekt aan de Stichting Sint Aegten voor de bouw 

van het archiefdepot en verbouw van de westvleugel. Deze is opgenomen voor de nominale 

waarde van de restschuld. De langlopende lening is te beschouwen als vooruitbetaalde huur. 

Daarnaast is er begin 2021 door Stichting Erfgoedcentrum een lening verstrekt aan de Stichting 

Sint Aegten, voor de verbouwing van de oost- en zuidvleugel. Ook deze is opgenomen voor de 

nominale waarde van de restschuld. 

 

Inventaris/bedrijfsmiddelen 

Deze activa werden bij de oprichting van het Erfgoedcentrum in 2006 gewaardeerd tegen de 

aanschafwaarde en in de loop van 10 jaar (meubilair) of 4 jaar (computerapparatuur) of 3 jaar 

(software) afgeschreven. Voor grote inventaris uitgaven zijn inmiddels twee reserves opgebouwd: 

'inventariskosten' en 'automatiseringskosten' (zie onder 5a en 5c). De reserves worden jaarlijks 

aangevuld met een bedrag ten hoogte van de gemiddelde kosten. Daadwerkelijke uitgaven 

worden ten laste gebracht van de reserves. In 2021 zijn enkele resterende bedragen uit het 'oude 

systeem' in een keer afgeschreven voor een totaalbedrag van € 2.372. Voortaan wordt alleen nog 

gewerkt op basis van het reserveringssysteem.  
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Voorraden 

De voorraden archief- en kantoormateriaal zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen. 

 

Spaarrekeningen 

Hierop zijn de liquide middelen gestald die voor de bedrijfsvoering nodig zijn. De nominale waarde 

van het tegoed bij de bank is hier opgenomen. 

 

Algemene reserve 

Deze reserve is gevormd om bij Erfgoedcentrum een werkkapitaal en een buffer te hebben om 

(financiële) tegenvallers op te vangen, zodat niet bij elke tegenvaller een beroep hoeft worden 

gedaan op Stichting Steunfonds. In 2007 is, met goedkeuring van de toenmalige Raad van 

Deelnemers, de maximale hoogte van de Algemene Reserve vastgesteld op 25% van de 

exploitatiekosten. Omdat de bestemmingsreserves inmiddels een buffer geven, hebben de 

besturen van Erfgoedcentrum en Steunfonds besloten het percentage voorlopig aan te passen 

naar 15%. Dit is op 20 december 2016 door de Participantenraad goedgekeurd. 

 

Leningen o/g 

Dit is de lening die bij Stichting Steunfonds is opgenomen om aan Stichting Sint Aegten te kunnen 

verstrekken, voor de bouw van het archiefdepot en verbouw van de westvleugel. De lening is 

opgenomen voor het nominale bedrag van de restschuld. 

 

2.2.3 Baten en lasten 

 

Baten 

De baten van Stichting Erfgoedcentrum zijn de bijdragen door Stichting Steunfonds aan het ex-

ploitatietekort, de doorberekende arbeidskosten voor inventarisatiewerkzaamheden, de rente-

opbrengsten van de liquide middelen op de spaarrekeningen en de sinds 2021 uitstaande lening 

aan Sint Aegten, vergoedingen die worden ontvangen van bezoekers bij rondleidingen, de 

bijdragen van de Vriendenkring en overige giften. De betalingen door Stichting Steunfonds zijn 

gebaseerd op de goedgekeurde begroting voor het betreffende jaar. 

 

Lasten 

De belangrijkste kosten zijn de salariskosten, de huur die aan Stichting Sint Aegten wordt betaald 

en de kosten van kantoor en automatisering. De beheersing van de kosten heeft permanent 

aandacht. 

 

Personeelskosten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 

belastingautoriteit. 
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Pensioenen 

Stichting Erfgoedcentrum heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. 

Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht 

op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat 

de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Erfgoedcentrum. De verplichtingen, die 

voortvloeien uit deze rechten van haar werknemers, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak 

pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Erfgoedcentrum betaalt hiervoor premies, waarvan de 

helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. Stichting Erfgoedcentrum 

heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
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2.3 Balans en Staat van baten en lasten 2021 

 

BALANS 2021 

 

 

Activa 31 dec 2021 31 dec 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris algemeen 0 1.004  

Inventaris Erfgoed 0 506  

Investeringen autom. apparatuur en programmatuur 0 862  

0 2.372

Financiële vaste activa

Bouwlening aan stichting Sint Aegten u/g  780.293 839.182  

Lening aan Sint Aegten t.b.v. oost-zuidvleugel u/g 400.000

1.180.293 839.182

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad archiefmateriaal 8.364 1.467  

Voorraad kantoormateriaal 1.418 2.161  

9.782 3.628

Vorderingen

Debiteuren 429 4.958

Overige te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen 6.363 40.124  

6.792 45.082

Liquide middelen

ABN AMRO Spaarrekeningen 433.317 713.700  

ABN AMRO Rekeningen Courant 26.318 5.349  

Kas 540 269  

Mypos pinautomaat 31

460.206 719.318

 

Totaal van de activa 1.657.073 1.609.582

========== ==========



STICHTING 

E r fg o ed c e n t r um  N ed e r l a nd s  K l o o s t e r l ev e n  

 

 

24-6-2022, blz 14 

 

 
 

Passiva 31 dec 2021 31 dec 2020

Eigen vermogen

Algemene reserve per 1 januari 68.294 65.383  

Resultaat boekjaar 76.533 32.911

Naar Bestemmingsreserve archiefwerkzaamheden 0 -30.000

Terug te storten naar Steunfonds -78.827 0

Algemene reserve per 31 december 66.000 68.294  

Bestemmingsreserves

Inventariskosten 104.440 97.940  

Ontwikkeling website 0 9.277  

Automatiseringskosten 105.442 113.142  

Publieksactiviteiten 182.294 188.662  

Personeel 236.673 232.167  

Archiefwerkzaamheden 30.000 30.000

658.849 671.188

Totaal eigen vermogen 724.849 739.482

Vreemd vermogen

Langlopende schulden

Lening Steunfonds i.v.m. bouw/verbouw  o/g 780.293 839.182  

780.293 839.182

Kortlopende schulden

Crediteuren 11.801 1.827

Vooruit ontvangen/nog te betalen bedragen 19.682 29.091  

Rekening Courant Stichting Sint Aegten 46.508 0  

Rekening Courant Stichting Steunfonds 73.940 0

151.931 30.918

Totaal vreemd vermogen 932.224 870.100

Totaal van de passiva 1.657.073 1.609.582

========== ==========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 

 

 

 

Omschrijving

Baten

Bijdragen t.b.v. erfgoedbeheer

Subsidie Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven 513.700 513.700 500.900  

Rente op spaarrekeningen en leningen 4.506 0  

Toevoeging aan bestemmingsreserve personeel -4.506

Diverse baten 2.832 1.102  

516.532 513.700 502.002  

Publieksactiviteiten 

Resultaat publieksactiviteiten -5.669 17.020

Toevoeging/onttrekking aan reserve 5.669 -17.020

0 p.m. 0  

Totaal baten 516.532 513.700 502.002  

========= ========= =========

Lasten

Huisvesting

Huur 95.800 95.800 95.800  

Reservering klein onderhoud 6.500 6.500 6.500  

Energie 12.927 17.000 15.888  

Overige lasten 1.874 3.000 3.288  

117.102 122.300 121.476  

Personeelskosten

Personeelskosten totaal 425.185 492.000 445.713

Doorberekende werkzaamheden -20.140 -10.000 -11.777

Doorberekend aan Sint Aegten -117.775 -124.500 -117.020  

Doorberekend aan Steunfonds -3.360 -3.500 -3.245

Salariskosten totaal 283.910 354.000 312.557  

Organisatiekosten

Inventaris 1.504 1.400 613  

Kosten automatisering 17.000 17.000 17.000  

Kantoor- en organisatiekosten 6.127 6.500 7.125  

Bestuurskosten 5.563 5.500 3.895  

Overige kosten 0 500 0  

30.193 30.900 28.633  

Activiteiten Erfgoed

Kroniek Sint Agatha 2.161 3.500 2.962  

Collectiebeheer 6.632 3.000 3.464  

8.793 6.500 6.426  

Totaal lasten 439.998 513.700 469.092  

========= ========= =========

EXPLOITATIERESULTAAT 76.533 0 32.911

========= ========= =========

Resultaat naar:

Bestemmingsreserve archiefwerkzaamheden 0 30.000

Algemene reserve 76.533 2.911

Saldo resultaat 0 0

Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020


