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1. Jaarverslag 2021 

 

 

1.1 Doelstelling en werkwijze 

 

De Stichting Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven werd op 6 maart 2002 opgericht. Doel van 

de stichting is: gelden te verwerven, te genereren, te beheren en te beleggen uitsluitend ten behoeve 

van het behoud en beheer van Nederlands kloosterlijk erfgoed. De stichting stelt gelden beschikbaar 

binnen een jaarlijks vast te stellen budget voor behoud en beheer van Nederlands kloosterlijk erfgoed. 

Dit betreft concreet het project Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, dat de Stichting 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven samen met de Stichting Sint Aegten tot uitvoering brengt. 

 

1.2 Bestuur, toezichthouders en medewerkers 

 

Het stichtingsbestuur bestond ultimo 2021 uit de volgende personen: 

 

- hr. Jan Reinen, voorzitter 

-   hr. Ad Kluijtmans, penningmeester 

-  zr. Margriet van der Vliet, secretaris 

-  hr. Frank Pijpers, bestuurslid 

 

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

een combinatie van bestuurstaken en betaalde werkzaamheden uitgesloten.  

 

Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 4 juni 2021 en op 12 november 2021. Daarbij waren ook 

aanwezig de directeur, de administrateur en de voormalige administrateur van het Erfgoedcentrum.  

 

In de statuten is vastgelegd dat de Participantenraad van de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven, met een toezichthoudende functie voor deze stichting, tevens een toezichthoudende 

functie heeft voor de Stichting Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven. De Participantenraad 

was per 31 december 2021 als volgt samengesteld: 

 

-  p. Wim Flapper, voorzitter (Salesianen van Don Bosco) 

-  br. Kees Gordijn, secretaris (Broeders van Maastricht) 

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

- 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) 

- 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 Nederlands Kloosterleven en Stichting Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven 
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aanwezig. De vergadering werd verder bijgewoond door de directeur van het Erfgoedcentrum. De 

najaarsvergadering is vanwege corona niet doorgegaan. 

 

De dagelijkse werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door de administrateur van het 

Erfgoedcentrum.  

 

1.3 Werkzaamheden 

 

De werkzaamheden van de stichting vinden uitsluitend plaats op financieel terrein en worden 

toegelicht in de jaarrekening. 
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2. Jaarrekening over 2021 

 

2.1 Inleiding 

 

Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2021 van de Stichting Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven. 

 

Het coronavirus bleef in 2021 actief. De Nederlandse overheid heeft ook in 2021 ingrijpende 

maatregelen moeten nemen om het virus onder controle te houden. Dit heeft vooralsnog niet geleid 

tot een economische crisis. De waarde van de beleggingen bleef in de eerste paar maanden van 2021 

stabiel, maar steeg vanaf maart tot een positief jaarresultaat van 7,74%. Daardoor is een forse 

toevoeging aan de egalisatiereserve koerswijziging effecten in dit jaar mogelijk. 

 

Gedurende het hele verslagjaar werd de effectenportefeuille beheerd door de ING Bank op basis van 

het in 2014 afgesproken Duurzaam Mandaat en het Beleggingsstatuut van de stichting (versie 1 januari 

2020). Tweemaal per jaar wordt de portefeuille besproken in een overleg van de bank met de 

penningmeester van het bestuur en de administrateur, en tussentijds is er overleg per mail of telefoon. 

De ontwikkeling van de portefeuille tot het einde van het verslagjaar wordt hierna toegelicht. 

Gedurende het verslagjaar is uit de liquide middelen (spaartegoeden) geen bedrag overgeheveld naar 

de effectenportefeuille.  

 

ING heeft op de door hen beheerde beleggingen een rendement van 7,74% (2020: 3,79%) behaald. Dat 

was iets hoger dan de 7,33% benchmark voor een maatwerkportefeuille met 35% aandelen (MSCI 

Wereldindex) en 65% obligaties (Citigroup EMU staatsleningen index). 

 

Op aandelen heeft ING een rendement behaald van 26,41% (2020: 8,1%). Het rendement op aandelen 

wereldwijd was plus 27,53% en op Europese aandelen 25,9%. Rekening houdend met de overweging 

van Europa in de beleggingen, vanwege de duurzaamheid, berekent ING de benchmark op 26,84%. Het 

door ING behaalde rendement is iets lager dan de wereldindex en de ‘gecorrigeerde’ index. De 

verklaring voor deze geringe ‘underperformance’ is dat vanwege de duurzaamheid niet belegd wordt 

in de energiesector, die vorig jaar een relatief hoog rendement heeft laten zien.  

 

ING heeft op de obligaties een rendement behaald van min 1,43% (2020: plus 2,91%). Ter vergelijking: 

het rendement op Europese staatsobligaties met minimaal een A-rating was -/- 3,54%, op 

bedrijfsobligaties van goede kwaliteit min 1%. ING heeft voor het Steunfonds 76% in obligaties van 

bedrijven belegd en 24% in staatsleningen. Gemiddeld gewogen komt de index dan op min 1,61% uit 

en is het rendement van ING dus iets minder slecht. Omdat de gemiddelde looptijd (6,4 jaar) korter is 

dan het marktgemiddelde (ruim 8 jaar), heeft de portefeuille minder last gehad van de rentestijging. 

Sinds begin 2020 zijn de richtlijnen voor de ING om te beleggen in obligaties verruimd; de bank mag 

iets meer risico nemen. Dat heeft in 2021 tot een beetje extra rendement geleid, omdat het rendement 

op obligaties met een lage rating beter was dan op obligaties met een hogere rating. Wat betreft 

kredietwaardigheid was de verdeling in de obligatieportefeuille in 2021: 66% A-rating, 27% B-rating en 

7% geen rating. Deze verdeling is bijna hetzelfde als in 2020. 
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In 2021 is een leenovereenkomst getekend tussen Stichting Steunfonds en Stichting Erfgoedcentrum 

voor een lening aan laatstgenoemde voor een bedrag van € 400.000. Stichting Erfgoedcentrum zou 

hiermee vervolgens aan Stichting Sint Aegten een lening verstrekken voor de renovatie van de oost- en 

zuidvleugel van het kloostergebouw. Die lening zou aanvankelijk € 600.000 euro bedragen, waarvan 

€ 200.000 uit de liquide reserves van Stichting Erfgoedcentrum gefinancierd zou worden. Als 

voorwaarde voor de lening van Stichting Erfgoedcentrum werd gesteld dat op het geheel aan leningen 

van Erfgoedcentrum aan Sint Aegten hypotheek zou worden gevestigd met als onderpand het 

kloostercomplex. Argumenten voor de lening waren een verwacht beter rendement op liquide 

middelen (de lening wordt verstrekt tegen 1,5%, wat hoger is dan de huidige spaarrente van banken), 

onderstreping van de samenwerking tussen Stichting Erfgoedcentrum en Stichting Sint Aegten, en 

voorkomen dat een derde partij hypotheek zou vestigen op het kloostercomplex. De lening is door de 

Participantenraad in november 2019 geaccordeerd. In februari 2022 is de hypotheekakte bij de notaris 

gepasseerd. 

Tijdens het bouwtraject werd eind 2021 duidelijk dat het door Sint Aegten benodigde bedrag niet 

€ 600.000 was maar € 400.000. Het bestuur van Steunfonds besloot daarom op 12 november 2021 om 

de lening aan Erfgoedcentrum (nog) niet te effectueren, omdat Erfgoedcentrum voldoende liquide 

middelen had om de lening aan Sint Aegten zelf te financieren.  

 

De eind 2021 aanwezige spaargelden van € 576.451 euro (inclusief € 35.688 op de beleggingsrekening) 

betreffen circa 5% van de totale middelen. Voor het direct opneembare deel van de spaartegoeden is 

bij ING het rentetarief gedurende het jaar gedaald naar -0,5% vanaf een saldo van € 100.000 per 

rekening. Bij de ABN AMRO is dit -0,5% vanaf een saldo van € 150.000 per klant. Om negatieve rente 

te voorkomen worden de liquide middelen vanaf 2022 zo veel mogelijk verspreid over de verschillende 

rekeningen. In het verleden werden liquide middelen (spaartegoeden) aangehouden voor ca. twee jaar 

exploitatiekosten van het Erfgoedcentrum. Gezien de huidige negatieve rentetarieven is besloten om 

voor één jaar exploitatiekosten aan liquide middelen aan te houden. De ontwikkelingen van de rente 

worden nauwlettend in de gaten gehouden. 

 

In 2014 is de afgescheiden Bestemmingsreserve archiefbeheer na 2035 tot stand gekomen. De 

bestaande bestemmingsreserve was bestemd voor de exploitatie van het Erfgoedcentrum over de 

periode 2005-2035. Maar ook daarna zijn met het beheer van de kloosterarchieven kosten gemoeid. 

Daarom is in 2014 gestart met de opbouw van een fonds voor de financiering na het jaar 2035. Deze 

bestemmingsreserve wordt bij Stichting Steunfonds apart verantwoord. 

 

De jaarrekening sluit met een resultaat van minus € 286.927. Voor de werkwijze m.b.t. winsten en 

verliezen op de effectenportefeuille werd in 2014 door het Steunfondsbestuur besloten tot het 

hanteren van een (theoretisch) rendement van 3,65% op de gemiddelde portefeuillewaarde gedurende 

het lopende jaar. Dit percentage wordt jaarlijks met het opstellen van de begroting opnieuw bekeken. 

Het is voor het jaar 2021 aangepast naar 2,5% in verband met lagere verwachtingen voor de lange 

termijn door de ING bank. Het meer of minder gerealiseerde rendement wordt verwerkt in een 

egalisatiereserve voor koerswijzigingen (zie onder punt 14). Door het hogere rendement van de 

portefeuille van 7,74% in het verslagjaar wordt in 2021 een bedrag van € 302.206 aan de 

egalisatiereserve toegevoegd. 
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Niet uit de balans blijkende verplichting 

In zijn vergadering van 28 november 2019 heeft de Participantenraad een lening van Stichting 

Erfgoedcentrum aan Stichting Sint Aegten voor de renovatie van de oost- en zuidvleugel van € 600.000 

geaccordeerd. Inmiddels is duidelijk dat de daadwerkelijke lening € 400.000 is geworden, waarvan 

€ 200.000 gefinancierd zou worden door Stichting Steunfonds, zie hierboven. De toezegging van 

Steunfonds aan Stichting Erfgoedcentrum blijft gehandhaafd voor mogelijk toekomstige investeringen 

of grote uitgaven in verband met onderhoud, die door Stichting Sint Aegten moeten worden 

gefinancierd. 

 

2.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

2.2.1 Algemeen 

 

Activa en passiva worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van 

de waarde van de effectenportefeuille. Deze wordt voor de koerswaarde per ultimo van het boekjaar 

opgenomen conform de verslaglegging van de ING Bank. Ook de in de effectenportefeuille opgenomen 

obligaties zijn daarbij opgenomen voor de koerswaarde. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten en 

opbrengsten van de effectenportefeuille worden in mindering gebracht op, respectievelijk toegevoegd 

aan, de waarde van de portefeuille. 

 

2.2.2 Balanswaardering activa en passiva 

 

Leningen 

Door het Steunfonds is bij de start van het Erfgoedcentrum aan de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven een lening verstrekt voor de financiering van de (ver)bouw van de huisvesting van het 

Erfgoedcentrum. Deze lening is opgenomen voor de nominale waarde van de restschuld. Vanwege de 

onderlinge samenhang van de stichtingen en de opgestelde contracten voor de lening, is voor deze 

lening geen voorziening getroffen voor het niet nakomen van betalingsverplichtingen. 

 

Effectendepot 

Op de balansdatum bestond de effectenportefeuille uit obligatieleningen en daarmee verwante 

leningen en aandelen(fondsen) van goede kwaliteit, zoals deze door de beheerder zijn geselecteerd. 

 

Spaarsaldi 

Deze zijn opgenomen voor het nominale bedrag. De gelden zijn in principe direct opneembaar. De 

ontwikkelingen op het gebied van de negatieve spaarrentetarieven worden gevolgd. De liquide 

middelen worden daar waar mogelijk over banken verspreid. 
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Reserves 

De Bestemmingsreserve beheer en behoud kloosterlijk erfgoed heeft tot doel de kosten van de Stichting 

Erfgoedcentrum voor de exploitatie van het Erfgoedcentrum voor de duur van de projectperiode (30 

jaar vanaf 1 april 2005) te dekken. Het stichtingsbestuur is daartoe een verplichting aangegaan jegens 

de participanten van het Erfgoedcentrum. De regels voor het beleggen van de gelden zijn vastgelegd in 

het bovengenoemde Beleggingsstatuut, versie 1 januari 2020 (zie pag. 5). Bij hernieuwde inzichten 

wordt een nieuwe versie uitgebracht, die door de Participantenraad moet worden geaccordeerd. 

 

De Egalisatiereserve koerswijziging effecten heeft tot doel om voor bovenstaande bestemmingsreserve 

de beleggingsresultaten op aandelen en obligaties over de jaren heen te egaliseren. Aan de reserve 

wordt jaarlijks de koersstijging of -daling op de effectenportefeuille toegevoegd, verminderd met een 

theoretische rendement over de gemiddelde waarde van de portefeuille in het verslagjaar. Over het 

jaar 2021 bedraagt dat theoretisch rendement 2,5%.  

 

De Bestemmingsreserve archiefbeheer na 2035 heeft tot doel om na de projectperiode, die tot 2035 

loopt, de activiteiten van het Erfgoedcentrum te kunnen voortzetten in afgeslankte vorm en wellicht in 

samenwerking met verwante instellingen. Voor 2035 is het streefbedrag voor de bijdragen incl. 

rendement € 4,8 miljoen. Bij de berekening is uitgegaan van € 2,6 miljoen per 2014 met een rendement 

van 3% per jaar. De belegging van deze middelen is ook in het beheer door de ING Bank opgenomen. 

Aan deze bestemmingsreserve wordt het gerealiseerde rendement van de gehele effectenportefeuille 

toegerekend. In 2021 is dat 7,74%. De werkwijze is conform het bestuursbesluit in de vergadering van 

Steunfonds van 17 november 2015. 

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd op de nominale waarde. De contractuele betalingsverplichtingen zijn 

duidelijk vastgelegd en de debiteuren staan te goeder trouw bekend. Er is daarom geen voorziening 

voor dubieuze debiteuren. 

 

2.2.3  Risicoprofiel  

 

Voor de bepaling van het risicoprofiel van de belegde middelen - dat in termen van de bank 'defensief' 

genoemd wordt - is het volgende overzicht van de beschikbare financiële middelen (effecten en 

spaargelden) per 31.12.2021 van belang: 

 

     2021  2020  2019   

Obligaties     59%    58%    59%     

Aandelen (fondsen)   35%    31%    29%    

Liquide middelen     6%     11%    12%    

Totaal                 100%  100%  100% 

 

 

Deze percentages  zijn inclusief de gelden die niet bij de ING in beheer zijn gegeven. 

Volgens het Beleggingsstatuut, dat eind 2019 werd aangepast, mag 35% van de portefeuille uit aandelen 
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en/of aandelenfondsen bestaan met een bandbreedte naar boven en beneden van tien procentpunten. 

Ook zijn percentages vastgesteld voor mogelijke categorieën daarbinnen. 

 

2.2.4 Baten en lasten 

 

Baten 

Deze bestaan uit de renteopbrengsten van de spaarsaldi en de resultaten op de effectenportefeuille. 

 

Lasten 

De belangrijkste kostenpost is de bijdrage in het exploitatietekort van Stichting Erfgoedcentrum. Deze 

wordt op basis van een goedgekeurde begroting uitgekeerd. 

 

Historische rendementen beleggingsportefeuille 

Het rendement van de beleggingsportefeuille van de ING is de afgelopen jaren als volgt geweest: 

 2017    2,71% 

 2018    1,58% -/- 

 2019 10,14% 

 2020   3,79% 

 2021   7,74% 

 

 



S T I C H T I N G  S T E U N F O N D S  

E r fgo e d  N e d e rl a n d s  K lo o s te r le ve n  

 

Jaarverslag 2021 Steunfonds pagina 10 

2.3 Staat van baten en lasten 2021 

 

 

Staat van baten en lasten 2021 

 

 
 

 

 

 

Omschrijving

Baten

Opbrengst beleggingen

Rente opbrengsten -687 3.000 294

Resultaat beheer van de beleggingsportefeuille 725.426 228.000 347.347

Toevoeging/onttrekking  egalisatiereserve koerswijziging effecten -302.205 -12.279

Toevoeging/onttrekking  reserve fonds na 2035 -189.428 -61.700 -91.077

233.794 166.300 243.991

Totaal baten 233.107 169.300 244.285

========

===

========

===

========

===

Lasten

Uitkeringen i.v.m. doelstelling

Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven 513.700 513.700 500.900

Organisatiekosten

Salariskosten 3.360 3.500 3.245

Diverse kosten kantoor en organisatie 2.973 3.000 2.616

6.333 6.500 5.861

Totaal lasten 520.033 520.200 506.761

========

===

========

===

========

===

RESULTAAT -286.927 -350.900 -262.476

========

===

========

===

========

===

Resultaat 2021 Begroting 2021 Resultaat 2020


