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1. Jaarverslag 2021 

 

 

1.1 Doelstelling 

 

Stichting Sint Aegten werd opgericht door de Orde der Kruisheren in 1998, met als doel het beheer 

en behoud van het cultuurbezit van de orde in Sint Agatha. In de taken van de stichting kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het beheer van de onroerende goederen van het 

kruisherenklooster Sint Agatha en anderzijds het beheer van roerend cultuurbezit. 

 

Stichting Sint Aegten sloot in 2004 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Erfgoed 

Nederlands Kloosterleven, die door een fusie sinds 2013 de naam draagt Stichting Erfgoedcentrum 

Nederlands Kloosterleven. Gezamenlijk exploiteren de stichtingen in Sint Agatha het Erfgoedcentrum 

Nederlands Kloosterleven voor tenminste de periode 2005-2035. Om dit Erfgoedcentrum mogelijk te 

maken werd in 2004/2005 de westvleugel van het kruisherenklooster gerenoveerd en werd er naast 

de westvleugel een nieuw depot gebouwd. Hierin kan ca. 6.500 strekkende meter archief- en 

bibliotheekmateriaal worden ondergebracht onder goede condities. In het Erfgoedcentrum worden 

archieven, boeken en voorwerpen van ca. 120 religieuze instituten en samenwerkingsverbanden 

bijeengebracht, toegankelijk gemaakt en voor onderzoek beschikbaar gesteld. De collectie van de 

kruisheren neemt daarbij zowel inhoudelijk als wat betreft de omvang een speciale positie in. 

 

1.2 Bestuur 

 

Het bestuur van de stichting bestond op 31 december 2021 uit de volgende personen: 

J. Peters sj, voorzitter 

E. Claes osc, secretaris 

J. Reinen, penningmeester 

R. Janssen osc, lid 

J. van Niftrik, lid 

J. Oosterman, lid 

 

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 23 maart, 14 juni en op 13 september. Bij de vergaderingen was 

ook aanwezig de directeur van de stichting, mw. M. Arendsen, en de administrateur mw. C. van den 

Berg.  

 

Conform de stichtingsstatuten is het provinciaal bestuur van de Europese provincie van de Orde der 

Kruisheren toezichthouder van de stichting. Belangrijke bevoegdheden van de toezichthouder zijn de 

benoeming van bestuursleden en de goedkeuring van begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen. 

Het stichtingsbestuur vergadert minstens eens per jaar met de toezichthouder. In 2021 kwamen zij 

bijeen op 23 maart en 14 juni.  
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Bestuursaangelegenheden betreffende het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven zijn van 

belang voor zowel Stichting Sint Aegten als Stichting Erfgoedcentrum. Daarom worden deze kwesties 

besproken in het zogenoemde Besturenoverleg tussen beide stichtingen. In 2021 is dit overleg 

vanwege het coronavirus niet doorgegaan. 

 

1.3 Medewerkers 

 

In de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven is 

vastgelegd dat de stichtingen in Sint Agatha gebruik maken van een gezamenlijke staf. Medewerkers 

zijn formeel bij Stichting Erfgoedcentrum in dienst en worden voor een vooraf afgesproken aantal 

uren gedetacheerd aan de verschillende rechtspersonen die in Sint Agatha werkzaam zijn. 

 

In 2021 was de personeelsformatie voor de Stichting Sint Aegten in totaal 66 uren per week, ofwel 

1,8 fte.  

 

1.4 Beheer onroerend goed 

 

Door een fusie met de Stichting Sint Odilia werd Sint Aegten in 2004 eigenaar van de onroerende 

goederen in Sint Agatha. Er werden lange termijnplannen gemaakt voor het onderhoud van de 

gebouwen en er werden onderhoudscontracten gesloten voor met name verschillende installaties 

(liften, brandbeveiliging, verwarming, klimaatbeheersing depot, beveiligingsinstallatie). De pacht-, 

huur- en gebruiksovereenkomsten werden bekeken en waar nodig aangepast. Bij de eigendommen 

van het kloostercomplex behoren ca. 40 hectare gronden die in pacht dan wel erfpacht zijn gegeven. 

 

In de periode 2004-2010 zijn de westvleugel en het poortgebouw van het klooster grondig 

gerenoveerd. Deze gebouwdelen kunnen in de komende decennia volstaan met regulier onderhoud. 

In de westvleugel is het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. Het poortgebouw van 

het klooster dient als bezoekerscentrum van het Erfgoedcentrum. 

 

In 2017 werd, na jarenlang voorbereiding, een cascorestauratie van de kloosterkerk gerealiseerd. 

Met uitzondering van de glas-in-loodramen behoeft het casco in de komende decennia naar 

verwachting weinig onderhoud. Het Convent maakt sinds de corona-periode geen gebruik meer van 

de kerk. Daar waar mogelijk wordt de kerk verhuurd voor doop-, rouw- en trouwdiensten of aan 

koren voor het geven van concerten. 

 

Het merendeel van de werkzaamheden in 2020 en in het begin van 2021 had te maken met het 

verbouwproject in de oost- en zuidvleugels; de voorheen gemeenschappelijke woonvoorzieningen 

zijn omgebouwd tot 12 zelfstandige appartementen. Essentiële onderdelen van deze bouwdelen, 

zoals daken, riolering, elektra, CV, kozijnen en voegwerk, waren in matige staat. In november 2019 

werd na jarenlange voorbereiding een renovatie gestart. Naast de kruisheren zijn er vanaf november 

2020 bewoners gekomen die zich herkennen in het profiel van de ‘kloosterling van de 21e eeuw’, 

zoals beschreven in het visiedocument dat in 2016 werd opgesteld. Per 1 november 2021 waren alle 
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appartementen verhuurd. 

 

In de westvleugel van het klooster bevinden zich twee appartementen bestemd voor personen die 

een bijdrage leveren aan de activiteiten van het Erfgoedcentrum of het klooster. In het 

bovenappartement woont Marga Arendsen. In het beneden appartement is vanaf september 2019 

het provincialaat van de kruisheren gevestigd.   

 

In het kader van de herontwikkeling werden enkele jaren geleden de voormalige spreekkamers van 

de westvleugel in gebruik genomen voor een iconenatelier. In 2020 kwam daar het textielatelier bij. 

In een van de schuren is vanaf 2015 een kleinschalige bierbrouwerij van vijf ondernemers uit Cuijk 

gevestigd. 

 

Rondom de kloostergebouwen liggen ca. 3 ha tuingronden. Vanaf 2018 heeft zich een groep van ruim 

15 vaste tuinvrijwilligers gevormd. Een onderhoudsachterstand die in de voorgaande jaren was 

ontstaan, is inmiddels nagenoeg ingelopen. De begeleiding van de tuinvrijwilligers wordt, sinds het 

vertrek van huismeester Anton Hurkens, verzorgd door Carli van den Berg en Adri de Bruin.  
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1.5 Werkzaamheden cultuurbeheer i.s.m. Stichting Erfgoedcentrum 

 

1.5.1 Opbouw en ontsluiting collecties 

 

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

erfgoedcollecties. Voor Stichting Sint Aegten gaat het daarbij om de kloosterbibliotheek van de 

kruisheren (ca. 25.000 banden), om ca. 4.000 cultuurhistorische voorwerpen van de orde en om de 

kloosterarchieven van Sint Agatha en Uden. De inventarissen en catalogi van de collecties zijn via 

internet raadpleegbaar. 

 

Op basis van een selectie/bewaaradvies (2014) van museumadviseur Jan van Laarhoven en het 

bewaarbeleid van de Europese provincie zoals vastgesteld door het provinciaal bestuur in 2015, zijn 

in 2017/2018 selectievoorstellen overhandigd aan archivaris en historicus Roger Janssen osc, ter 

controle en correctie. In 2021 is dit in samenwerking met provinciaal Peter Snijkers ter hand 

genomen. In het voorjaar van 2022 zijn besluiten genomen over bewaren/deselecteren.  

 

In de afgelopen jaren was er enkele keren contact met het Rijksmuseum in Amsterdam over de 

mogelijkheid van terugplaatsing van het zogenoemde 'Mauritsraam', dat rond 1615 door prins 

Maurits werd geschonken voor de kloosterkerk in Sint Agatha. In 2017 liet het Rijksmuseum weten 

dat zij positief stonden ten opzichte van een bruikleen aan het klooster. Nadat in 2019 offertes voor 

het plaatsen van het raam waren opgevraagd, en met behulp van de provincie Noord-Brabant de 

financiering rondkwam, werd in 2020 de start gemaakt om het raam te plaatsen. De oplevering 

hiervan vond plaats net voor de viering van het 650-jarig jubileum van het klooster in februari 2021. 

 

1.5.2 Openstelling 

 

De publieksactiviteiten van het Erfgoedcentrum waren in 2021 gericht op het 650-jarig bestaan van 

Klooster Sint Agatha. 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. Door de coronasituatie is de planning gewijzigd; 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). 

Vanwege het coronavirus is de openstelling in 2021 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. 
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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 door de publiciteit rond 

het bijzondere jubileum van het klooster en door het feit dat veel mensen in eigen land op vakantie 

gingen.  

 

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. Naast de Kroniek wordt sinds 2017 enkele keren per jaar een digitale 

nieuwsbrief verzorgd over de activiteiten in het klooster en het Erfgoedcentrum.  

 

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. 

 

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

kennismakingsbezoek aan het Erfgoedcentrum.  

http://www.erfgoedkloosterleven.nl/
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• Op 10 augustus bezocht Marga Arendsen het jubileumsymposium van de Clarissen in 

Megen over Clara van Assisi.  

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

jonge ontwerpers, georganiseerd door Graphic Matters uit Breda.  

• 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 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.  

• 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 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 over 2021 

 

2.1 Inleiding 

 

Op de volgende pagina's treft u de jaarrekening 2021 aan van de Stichting Sint Aegten. In Sint Agatha 

werken eveneens de stichtingen Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en Steunfonds Erfgoed 

Nederlands Kloosterleven. De 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/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 Nederlands Kloosterleven betaalt en regelt 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). Deze stichting functioneert tevens 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. 

- 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 Sint Aegten is conform deze afspraken ingericht. In de jaarrekening 

vindt u derhalve: 

- de directe kosten van Stichting Sint Aegten 

- de gezamenlijke kosten voor het gebruik van de gebouwen met doorbelastingen 

- de aan Stichting Sint Aegten doorbelaste organisatiekosten en personeelskosten. 

 

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 stichtingen betreft het beheer en de 

ontsluiting van kloosterlijk erfgoed alsmede de openstelling van een studiezaal. Deze activiteiten 

worden gefinancierd door de kruisheren en de andere orden en congregaties die hun erfgoed in Sint 

Agatha onderbrengen. Bijkomende publieksactiviteiten worden uitgevoerd in zoverre daar extra en 

externe financiering voor kan worden aangetrokken. Om deze reden worden deze activiteiten ook in 

de boekhouding van de stichtingen als zelfstandig onderdeel verwerkt. De baten en lasten die in enig 

jaar worden behaald op de publieksactiviteiten, worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening van 

Stichting Erfgoedcentrum. In de jaarrekening van Sint Aegten wordt het resultaat extracomptabel 
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gememoreerd. Zie paragraaf 2.4. 

 

In 2020 is de verbouwing van de oost/zuidvleugel naar 12 zelfstandige appartementen afgerond. De 

financiële afrekening is verwerkt in de jaarrekening van 2021.  

 

2.2 Resultaat 

 

De jaarrekening van Stichting Sint Aegten over 2021 sluit met een batig saldo van € 4.209 voor de 

totale activiteiten van de stichting. De huuropbrengst (inclusief servicekosten) was ongeveer € 5.000 

hoger dan begroot, doordat de appartementen eerder volledig bezet waren dan rekening mee was 

gehouden. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten en de personeelslasten lager uitgevallen.   

 

Om zicht te krijgen op de resultaten van de twee soorten activiteiten van Stichting Sint Aegten, 

enerzijds het beheer van onroerend goed en anderzijds dat van roerende goederen, zijn in de tweede 

en derde kolom van de resultatenrekening zowel kosten als baten aan één van beide onderdelen 

toegekend. Dan wordt duidelijk dat Sint Aegten onroerend goed afsluit met een positief saldo van  

€ 2.475 en Sint Aegten cultuurbeheer met een positief saldo van € 1.735.  
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2.3 Balans en Staat van baten en lasten over 2021 

  

Balans 

 
 

 

 

 

Activa 31 dec 2021 31 dec 2020

Gebouwen en terreinen 3.542.286 2.619.123

Renovatie Oost- en Zuidvleugel onderhanden werk 0 2.173.516

Effectenportefeuille 1.556.012 1.483.422

Liquide middelen 787.354 123.475

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen 79.684 18.177

Rekening Courant Erfgoedcentrum 46.508 0

Totaal van de activa 6.011.844 6.417.713

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

Passiva

Algemene reserve begin boekjaar 1.241.385 1.253.248

Saldo boekjaar 4.209 -11.863

Algemene reserve eind boekjaar 1.245.594 1.241.385

Stichtingskapitaal t.b.v. doelstelling 1.328.000 1.328.000

Bestemmingsreserve huur cultuurbeheer 534.485 564.935

Lening o/g stg Erfgoed (ver)bouw west 780.293 839.183

Lening o/g JMJ verbouw oost/zuid 181.313 200.000

Lening o/g Erfgoedcentrum verbouw oost/zuid 400.000 0

Egalisatiereserve koerswijziging effecten 244.915 220.797

Voorziening groot onderhoud 703.722 957.599

Vooruitontvangen subsidie 346.121 742.000

Voorziening klein onderhoud 90.349 83.349

Voorziening kantoorapparatuur 33.245 31.128

Voorziening werkzaamheden voorwerpen 48.238 48.238

Voorziening tuinonderhoud 13.242 9.150

Vooruitontvangen vaste lasten 33.500 30.061

Te betalen/vooruitontvangen bedragen 16.162 47.572

Crediteuren 12.664 47.129

Rekening Courant Erfgoedcentrum 0 27.187

Reserve publieksactiviteiten Erfgoedcentrum p.m. p.m.

Totaal van de passiva 6.011.844 6.417.713

============ ============
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Staat van baten en lasten over 2021 

 
 

Omschrijving Resultaat Cultuurbeheer Begroot Resultaat

(De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de 2021 Goed 2021 2021 2021 2020

toelichting op de jaarrekening)

LASTEN

Tuinen/terreinen

(Reservering) groot onderhoud bestrating 3.000 3.000 3.000 3.000

Onderhoud door vrijwilligers 3.162 3.162 2.000 1.669

Incidentele uitgaven tuinonderhoud 9.072 9.072 8.000 15.606

Reservering groot onderhoud tuin 2.000 2.000 2.000 -7.000

17.233 17.233 15.000 13.275

Gebouwen

Afschrijvingen 105.837 105.837 109.500 71.537

Reserveringen groot onderhoud/vervanging 88.950 88.950 88.950 75.935

Reservering klein onderhoud 7.000 3.500 3.500 7.000 7.000

Jaarlijks onderhoud en gebruik 

* gebouwen 646 646 3.000 2.345

* installaties 15.914 15.914 22.000 23.024

* gas/water/licht 43.675 38.669 5.006 7.000 42.330

* Leegstandskosten t.l.v. verhuurder 1.689 1.689

* verzekeringen 9.540 9.540 10.500 10.881

* belastingen 9.966 9.966 5.000 4.131

* afvalverwijdering 689 689 1.200 1.336

Totaal gebouwen 283.906 274.711 9.195 261.650 234.812

Huur cultuurbeheer 41.100 41.100 41.100 41.100

Huisvesting cultuurbeheer

Arbeidskosten 

Inhuur personeel intern 117.775 33.917 83.858 119.500 114.609

Kostenvergoeding vrijwilligers 3.100 3.100 4.500 2.578

Schoonmaakopdrachten extern 210 210 1.600 71

Advieskosten gebouwen/gronden 1.308 1.308 2.000 1.645

Totaal arbeidskosten 122.393 35.225 87.168 127.600 118.903

Overige organisatiekosten 

Onderhoud collecties 0 0 500 285

Kroniek Sint Agatha 646 646 1.000 885

(Computer)apparatuur en programmatuur 5.000 1.000 4.000 5.000 5.000

Kantoorkosten 2.249 562 1.686 2.000 1.987

Inventariskosten 743 248 495 300 91

Bestuurskosten 238 119 119 300 328

Doorberekende vaste lasten 3.439 3.439 -6.206

Financieringskosten z/o vleugel 8.250 8.250

Bankkosten 440 220 220 600 299

21.004 13.838 7.166 9.700 8.875

Publieksactiviteiten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal lasten 485.636 341.007 144.629 455.050 416.965
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Omschrijving Resultaat Beheer onroerend Cultuurbeheer Begroot 2021 Resultaat

(De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de 2021 Goed 2021 2021 Totaal 2020

toelichting op de jaarrekening)

BATEN

Rente- en beleggingsopbrengsten 

Opbrengst effectenportefeuille 48.472 48.472 48.500 48.472

Rente op voorzieningen -517 -258 -258 0 59

47.955 -258 48.214 48.500 48.531

Pachten en huren 

Pachtopbrengsten 22.579 22.579 22.500 22.458

Huren/doorberekeningen:

* Sint Aegten cultuurbeheer 41.100 41.100 41.100 41.100

* Stichting Erfgoed 95.800 95.800 95.800 95.800

* appartementen westvleugel en ateliers 19.177 19.177 16.800 10.868

* appartementen oost- en zuidvleugel 95.215 95.215 99.200 8.201

* poortgebouw 5.000 5.000 5.000 5.000

* kerk 0 0 500 404

* overige 12.376 12.376 14.600 3.000

* doorberekende energielasten huurders 37.545 37.545 0 38.217

* doorberekende servicekosten huurders 10.719 10.719 0 0

* doorberekende waterschapsbelastingen 312 312 0 324

339.822 339.822 295.500 225.371

Bijdragen Europese provincie OSC 67.700 0 67.700 67.700 100.750

Overige baten

Inbreng voorziening huur cultuurbeheer 30.450 30.450 30.450 30.450

Subsidie Tuin 3.918 3.918 3.500

Totaal baten 489.845 343.482 146.364 445.650 405.102

RESULTAAT 4.209 2.475 1.735 -9.400 -11.863

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


