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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

1. JAARVERSLAG

1.1 Jaar- en activiteitenverslag

1.1.1 Algemeen

1.1.2 Doelstelling

1.1.3 Culturele ANBI-status

1.1.4 Monumentenstatus

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal is opgericht bij notariële akte op 27 mei 1946.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op 25 januari 2007.
Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 41198547.

Het rijksmonument omvat de begraafplaats, het amfitheater, de aanleg (houten kruis en padenstructuur)
en de beheerderswoning.

De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam, kantoor houdende op Nienoord 5, 1112 XE Diemen.

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal heeft tot doel de instandhouding van de begraafplaats en 
het monument in de duinen nabij Bloemendaal ter ere van de nagedachtenis aan allen, die tijdens de 
Duitse bezetting in het binnenlands verzet hun leven hebben geofferd.

De stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettige en oorbare middelen, welke daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.

De Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal is bij beschikking van de Belastingdienst per 1 januari
2008 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de status van
culturele ANBI verkregen.

De aanwijzing als culturele ANBI geeft de volgende fiscale voordelen:
- over ontvangen erfenissen of schenkingen behoeft geen successierecht of schenkingsrecht te worden
betaald
- een donateur kan giften aan een ANBI aftrekken van de inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting. Voor donaties aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.

Op 28 oktober 2010 is de Eerebegraafplaats door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
aangewezen als een door het Rijk beschermd monument.
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

1.1.5 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal werd in 2021 gevormd door:

de heer J.D. Speelman voorzitter
drs. H.P.G. de Boer secretaris
mevrouw G.T. Vinkenburg-Bos † penningmeester tot  1 december 2021
de heer J.M. Post lid
de heer G.D. IJspeert lid
mevrouw drs. G.E.T. van Bellen lid

Ere-voorzitter de heer J.M.E. Post †

In de bestuursvergadering van 19 april 2022 is de heer J.M. Post benoemd tot penningmeester,

1.1.6 Beheer en administratie

De administratie wordt gevoerd door Stichting 1940-1945.

1.1.7 Activiteitenverslag

Het bestuur van de stichting heeft een zeer droevig verlies geleden door het onverwacht overlijden van de
penningmeester mevr. G.T. Vinkenburg-Bos op 1 december 2021. De secretaris en de directeur waren
namens de stichting aanwezig op haar uitvaart. Het bestuur zal haar onvolprezen inzet en betrokkenheid
node missen en bezint zich over haar opvolging

De Eerebegraafplaats werd evenals voorgaande jaren door veel belangstellenden bezocht. Het aantal
bezoekers kan niet geteld worden, omdat de begraafplaats dagelijks vrij toegankelijk is. De COVID-19
crisis heeft hierbij wel voor bijzondere omstandigheden gezorgd. Eind februari was in het duingebied de
toestroom van dagtoeristen in het weekeinde zo groot, dat PWN het terrein bij het bezoekerscentrum
afsloot. In overleg met voorzitter en directeur heeft de beheerder daarom op één zaterdag bij wijze van
uitzondering de inrit naar de Eerebegraafplaats af moeten sluiten. 

De beoordeling van de jaarrekening en administratie is met ingang van 1 januari 2017 opgedragen aan 
Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. 

Op 5 februari vond in besloten, zeer kleine kring de Paroolherdenking plaats, georganiseerd door 
Stichting Democratie en Media.

Op de ochtend van 4 mei werden kransen en bloemen gelegd door de burgemeesters van de gemeenten
Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Heemstede en Haarlem en door een vertegenwoordiger van Stichting
1940-1945.

Stichting Nationale Herdenking te Bloemendaal organiseerde op 4 mei ’s avonds een besloten herdenking
waaraan door enkele tientallen genodigden werd deelgenomen.

Op 11 en 12 september nam de Eerebegraafplaats deel aan de Open Monumentendagen. Op beide
dagen waren bestuursleden aanwezig om bezoekers te ontvangen en informeren. Veel bezoekers lieten
weten onder de indruk te zijn van de begraafplaats.

De crisis had ook invloed op het verloop van de verschillende herdenkingen. Hierover heeft intensief
overleg plaats gevonden tussen de diverse organisatoren en de directeur.

Directeur van de Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal was gedurende het verslagjaar de heer
H.J. van den Bos; beheerder was de heer J.R.E. Blank.
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

1.1.8 Resultaat afgelopen boekjaar

Het verschil  tussen de begroting en de realisatie is als volgt toe te lichten:

€
per saldo hogere opbrengsten

overige baten 1.421
1.421

per saldo lagere kosten
personeelskosten 377
bestuurs- en organisatiekosten -2.972
objectgebonden kosten -2.443

-5.038

verschil exclusief financiële baten & lasten 6.459

hogere financiële baten & lasten 259.552

266.011

Het boekjaar 2021 sluit met een positief resultaat van € 228.488 (2020: positief € 60.479).
In de begroting voor 2021 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 37.523
Het resultaat is dus €  266.011 voordeliger dan geraamd.

Ten gevolge van de COVID-19 crisis hebben de meeste scholen uit de regio de rondleidingen op de
Eerebegraafplaats door vrijwilligers/bestuursleden van Stichting Nationale Herdenking te Bloemendaal
opgeschort. Pas in 2022 zijn deze weer goed op gang gekomen. 

Sinds 2018 neemt de Eerebegraafplaats deel aan een consortium van erevelden in Nederland (Stichting
De Eerebegraafplaats te Bloemendaal, Ereveld Loenen, Amerikaanse Begraafplaats Margraten, Russisch
Ereveld Leusden, Nationaal Ereveld Ancol, Indonesië) dat de bekendheid van erevelden wil vergroten. Dit
heeft geresulteerd in een website waarop elke begraafplaats zich presenteert met een korte film over een
persoon die op de desbetreffende begraafplaats is begraven. Daarnaast heeft de Eerebegraafplaats een
facebookpagina waarop korte films te vinden zijn die betrekking hebben op personen die op de
Eerebegraafplaats zijn begraven.
Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van het vfonds.

In verband met een hardnekkige lekkage in de beheerderswoning is een gespecialiseerd bedrijf
ingeschakeld om de schoorsteen te repareren met behoud van het monumentale uiterlijk.

Bezoekers ervaren door de aanwezigheid van de beheerder, die bij de Eerebegraafplaats woont, dat er
toezicht is, wat ongewenst gedrag voorkomt. Daarnaast wordt regelmatig door politie gesurveilleerd en
worden incidenten gemeld.

Zondag 28 november werden, voorafgaand aan de dit keer beperkt toegankelijke, geplaceerde Hannie
Schaft herdenking in Haarlem, in besloten kring bloemen gelegd op het graf van Hannie Schaft door het
bestuur van Stichting Nationale Hannie Schaftherdenking. 

Het positieve resultaat is voor het overgrote deel te danken aan het gunstige beursjaar 2021. De waarde
van de beleggingsportefeuille is in dit jaar met ca 14% toegenomen.

EB jaarrekening 2021 6



Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Nienoord 5
1112 XE Diemen

JAARREKENING 2021

EB jaarrekening 2021 7



Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.1 Balans per 31 december 2021
(na resultaatverdeling)

Activa Ref. 2021 2020
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.5.1 5 5

Financiële vaste activa 2.5.2 2.433.812 2.209.897

2.433.817 2.209.902

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.5.3 9.996 2.185

Liquide middelen 2.5.4 42.352 40.861

52.348 43.046

2.486.165 2.252.948
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.1 Balans per 31 december 2021
(na resultaatverdeling)

Passiva Ref. 2021 2020
€ € € €

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 2.5.5 1 1

Algemene Reserve 2.5.6 2.410.277 2.181.789

2.410.278 2.181.790

Voorzieningen 2.5.7 60.341 58.341

Kortlopende schulden 2.5.8 15.546 12.817
en overlopende passiva

2.486.165 2.252.948
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.2 Staat van baten en lasten over 2021

Begroting Jaarrekening Jaarrekening
Ref. 2021 2021 2020

€ € €

Bedrijfsopbrengsten
Giften 2.6.1 1.000 2.513 1.813
Huur beheerderswoning 2.6.2 4.710 4.618 5.091

Som der bedrijfsopbrengsten 5.710 7.131 6.904

Bedrijfslasten
Personeelskosten 2.6.3 15.223 15.600 14.280
Bestuurs- en organisatiekosten 2.6.4 24.910 21.938 22.343
Objectgebonden kosten 2.6.5 36.500 34.057 34.223

Som der bedrijfslasten 76.633 71.595 70.846

Bedrijfsresultaat -70.923 -64.464 -63.942

Financiële baten en lasten 2.6.6 33.400 292.952 124.421

RESULTAAT -37.523 228.488 60.479

RESULTAATBESTEMMING
Begroting Jaarrekening Jaarrekening

Het resultaat is als volgt verdeeld: Ref. 2021 2021 2020
€ € €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve (exploitatieresultaat) 2.5.6 -37.523 228.488 60.479

-37.523 228.488 60.479

EB jaarrekening 2021 10

Ada van Straten
VAA



Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Ref.
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.2 228.488 60.479

Aanpassingen voor de financiële baten en lasten:

- afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 2.5.1 -              -              

- mutaties voorzieningen 2.5.7 2.000 -16.217
2.000 -16.217

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen en overlopende activa 2.5.3 -7.811 4.812
- kortlopende schulden en overlopende passiva 2.5.8 2.729 -1.986

-5.082 2.826

Totaal 225.406 47.088

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie financiele vaste activa 2.5.2 -223.915 -50.517

Totaal -223.915 -50.517

Mutatie liquide middelen 2.5.4 1.491 -3.429

Stand geldmiddelen per 1 januari 40.861 44.289
Stand geldmiddelen per 31 december 42.352 40.861

Mutatie geldmiddelen 1.491 -3.428

2021 2020
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.4.1 Algemeen

2.4.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

2.4.3 Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

2.4.4 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.4.4.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijnen C1 Kleine 
organisaties zonder winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten 
en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen
nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

2.4.4.2 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs  of vervaardigingsprijs vermeerderd met de
kosten om het actief op zijn plaats in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 
Bij de waardering van de vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde,
indien deze naar verwachting duurzaam is.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Deze jaarrekening is opgesteld conform de in Nederland geldende RJ-richtlijnen C1 Kleine organisaties zonder 
winststreven.
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.4.4.3 Financiële vaste activa

De waardering van aandelen/beleggingsfondsen geschiedt tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar.

2.4.4.4 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.4.4.5 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

2.4.4.6 Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk
gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid
is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord  als
vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden
worden opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds
vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door derden zijn gesteld, worden
vermeld.
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, 
wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als
bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

2.4.4.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen
over een aantal boekjaren.
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.4.5 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

2.4.5.1 Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan een bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

2.4.5.2 Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

2.4.5.3 Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

2.4.5.4 Pensioenen

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling.
Voor de pensioenregeling in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd
recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal heeft geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal heeft daarom de pensioenregeling
verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

2.4.5.5 Financiële baten en lasten

In de staat van baten en lasten wordt het verschil tussen de beurswaarde van de aandelen/beleggingsfondsen  
aan het begin en aan het einde van het boekjaar verwerkt.

2.4.6 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt,
waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

2.5.1 Materiële vaste activa

De WOZ-waarde van de gronden van de Eerebegraafplaats bedroeg per peildatum 1 januari 
2021 € 34.000; de WOZ-waarde van de beheerderswoning € 181.000. De verzekerde
waarde van de opstallen, inclusief het monument, bedroeg per 1 januari 2021 € 254.300.

2.5.2 Financiële vaste activa

De beleggingsfondsen zijn opgenomen tegen de beurswaarde per einde boekjaar.

Het verloop van de beleggingen is als volgt: 2021 2020
€ €

Beurswaarde per 1 januari 2.209.897 2.159.380

Aankoop
   - storting -               -               
   - herbelegging 254.624 976.816

Verkoop
   - onttrekking -60.000 -75.000
   - herbelegging -256.548 -980.289

Koersresultaat 285.839 128.990

Beurswaarde per 31 december 2.433.812 2.209.897

De begraafplaats, inclusief monument, en beheerderswoning zijn gewaardeerd op € 5. Deze
waardering is tegen de historische kostprijs onvder vermindering van cumulatieve
afschrijvingen.

Het vermogen van Stichting De Eerebegraafplaats wordt sinds 2016 volledig extern beheerd
door Van Lanschot Bankiers N.V. Het beheer vindt plaats op basis van een neutraal
risicoprofiel.
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

2.5.3 Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Vordering in rekening-courant met ARQ 6.216 1.286
Nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde kosten 3.780 899

Totaal 9.996 2.185

2.5.4 Liquide middelen
2021 2020

€ €

Saldo in rekening-courant bij
Van Lanschot Bankiers, rekeningnr. 22.59.67.898 12.526 16.742

Saldo effectenrekening bij
Van Lanschot Bankiers, rekeningnr. 700.04.95.235 29.826 24.119

Totaal 42.352 40.861

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Het saldo Nog te ontvangen bedragen betreft het nog terug te vragen betaalde bedrag aan
dividendbelasting 2021.
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Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

2.5.5 Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal van de Stichting de Eerebegraafplaats te Bloemendaal bedraagt € 1.

2.5.6 Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 2.181.789 2.121.310
Bij: Exploitatieresultaat boekjaar 228.488 60.479

Stand per 31 december 2.410.277 2.181.789

De algemene reserve is volledig vrij besteedbaar.

2.5.7 Voorzieningen

De voorzieningen betreffen periodiek groot onderhoud, en dienen ter egalisatie van de kosten
van toekomstig periodiek groot onderhoud. De stand per 31 december wordt zodanig
vastgesteld dat deze voorziening, rekening houdend met de toekomstige dotaties, op het
moment van uitvoering van de betreffende werkzaamheden naar verwachting toereikend is.

Het verloop van deze voorziening is als volgt: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 58.341 74.558
Af: Onttrekking i.v.m. uitgevoerde werkzaamheden -               -18.217
Bij: Dotatie ten laste van het resultaat 2.000           2.000

Stand per 31 december 60.341 58.341

In paragraaf 4.1 is een overzicht opgenomen van de voorziening periodiek groot onderhoud.

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor de toekomstige kosten voor groot onderhoud
aan de begraafplaats en opstallen. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis
van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
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2. Jaarrekening 2021

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

2.5.8 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen: 2021 2020
€ €

Crediteuren 3.461           -               
Schuld in rekening-courant met Stichting 1940-1945 598              1.753
Vooruitontvangen bedragen 385              385
Accountantskosten 3.630           3.250
Overige transitoria 7.472           7.429

Totaal 15.546         12.817

Schuld in rekening-courant met Stichting 1940-1945

Deze schuld heeft betrekking op de kosten van de beheerder van de Eerebegraafplaats, 
alsmede de kosten voor beheer en ondersteunende taken, vanuit Stichting 1940 - 1945.
De afrekening over de rekening-courant verhouding vindt in 2022 plaats.

Overige transitoria

De overige transitoria betreffen de volgende posten:
2021 2020

€ €

Te betalen bankkosten 3.579 3.204
Nog te betalen groenvoorziening 3.363 3.375
Nog te betalen overige bedragen -               850

Totaal 6.942 7.429

2.5.9 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen betreffen:

De woning op het terrein van De Eerebegraafplaats wordt verhuurd aan de beheerder van de
Eerebegraafplaats. Het maandelijkse huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De verhuur heeft
een onbepaalde looptijd.

Stichting 1940-1945 verzorgt voor Stichting De Eerebegraafplaats ondersteunende diensten
(directie- en financiële functie). Hiervoor is Stichting De Eerebegraafplaats een jaarlijkse
vergoeding verschuldigd aan Stichting 1940-1945. De ondersteuning vanuit Stichting 1940-
1945 heeft een onbepaalde looptijd.
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2. Jaarrekening 2021

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

2.6.1 Contributies en giften

begroting exploitatie exploitatie
2021 2021 2020

€ € €

Giften 500 2.328 1.570
Opbrengst collectebus 500 185 243

Totaal 1.000 2.513 1.813

2.6.2 Huur beheerderswoning

begroting exploitatie exploitatie
2021 2021 2020

€ € €

Huur beheerderswoning 4.710 4.618      5.091

4.710 4.618      5.091

De beheerderswoning is vanaf 1 oktober 2008 verhuurd aan de beheerder van de 
Eerebegraafplaats. De huur bedraagt per december 2021 € 384,80 per maand en wordt 
jaarlijks per 1 juli geïndexeerd.

EB jaarrekening 2021 19



Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

2.6.3 Personeelskosten

Per 1 september 2008 is een parttime beheerder aangesteld voor de Eerebegraafplaats.
De beheerder voert ook kleine onderhoudswerken en reparaties uit en houdt toezicht op
door derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

De kosten van de beheerder bedroegen: begroting exploitatie exploitatie
2021 2021 2020

€ € €

Salariskosten, inclusief sociale lasten en pensioen-
premies 14.578    15.600    14.280    
Kosten ongevallenverzekering 645         -          -          

Totaal 15.223 15.600 14.280

begroting exploitatie exploitatie
Personeelsbestand 2021 2021 2020

Aantal FTE's per 31 december 0,33 0,33 0,33
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2. Jaarrekening 2021

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

2.6.4 Bestuurs- en organisatiekosten begroting exploitatie exploitatie
2021 2021 2020

€ € €

Vergader- en bestuurskosten 2.500      508         186         
Representatiekosten 250         96           209         
Kosten voorlichting, inclusief website 570         439         538         
Kosten drukwerk 500         -          -          
Accountantskosten 3.200      3.708      3.296      
Telefoonkosten en datacommunicatie 540         563         430         
Beheerskosten Stichting 1940 -1945 16.000    16.004    16.000    
Abonnementen en rechten -          40           48           
Verzekeringen -          563         1.146      
Diversen 1.350      17           490

Totaal 24.910 21.938 22.343

Stichting 1940-1945 verzorgt voor de Eerebegraafplaats de directiefunctie,
bestuursondersteuning en de financiële administratie (inclusief opstellen begroting,
tussentijdse rapportages en jaarrekening). Beide stichtingen zijn hiervoor een bijdrage
overeengekomen die als Beheerskosten Stcihting 1940-1945  is opgenomen.
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2. Jaarrekening 2021

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

2.6.5 Objectgebonden kosten begroting exploitatie exploitatie
2021 2021 2020

€ € €

Onderhoudskosten:
- Groenvoorziening en grafstenen 18.500    13.438    16.714
- Beheerderswoning en opstallen 5.000      7.383      2.790
- Begraafplaats 10.500    4.464      1.219
- Bestrating en paden 8.000      5.891      9.521
- Bewegwijzering 1.000      -          -          
- Belasting en heffingen 550         814         396
- Onvoorzien -          -          586
- Onttrekking voorziening periodiek onderhoud -10.000 -          -          
- Dotatie voorziening periodiek onderhoud 2.000      2.000      2.000
- Kosten voor energie en water 950         67           997

Totaal 36.500 34.057 34.223

De dotaties en onttrekkingen aan de voorziening  periodiek groot onderhoud zijn 
gespecificeerd in het onder bijlage 4.1 opgenomen overzicht.
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2. Jaarrekening 2021

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

2.6.6 Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: begroting exploitatie exploitatie
2021 2021 2020

€ € €

Bankkosten -          -81 -82 
Ontvangen rente -          -          -          
Opbrengst couponrente / dividend 4.000      21.183 8.026      
Beheervergoeding effectenportefeuille -10.600 -13.989 -12.512 
Koersresultaat effecten 40.000    285.839 128.989  

Totaal 33.400 292.952 124.421

2.6.7 Bezoldiging bestuurders

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

EB jaarrekening 2021 23



Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

2. Jaarrekening 2021

2.7 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2. en is

conform hetgeen is toegepast in voorgaande boekjaren.

2.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn
voor de resultaatbepaling 2021 en de balans per 31 december 2021.
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3. Overige gegevens

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal heeft de jaarrekening
over 2021 vastgesteld in de vergadering op 20 september 2022.

3.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen regeling opgenomen over de resultaatbestemming.

3.3 Ondertekening door bestuurders

J.D. Speelman

voorzitter

3.4 Beoordelingsverklaring

De beoordelingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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4. BIJLAGEN
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4. Bijlagen

4.1 Voorziening periodiek groot onderhoud

Te verwach- Opbouw- Jaar van Voorziening Onttrekking Jaarlijkse Voorziening
Omschrijving ten kosten periode uitvoering per 31-12-2020 in 2021 toevoeging per 31-12-2021
Vervanging kruis, inclusief bliksembeveiliging 30.000 50 jaar 2028 30.480 30.480
Vervanging klokkenstoel 15.000 40 jaar 2040 9.378 9.378
Vervanging hekwerk / houten poort 10.000 30 jaar 2025 10.000 10.000
Groot onderhoud bestrating trap/omloop 25.000 20 jaar 2025 25.000 25.000

sub-totaal 80.000 74.858 0 0 74.858

toevoeging - niet-gespecificeerd 1.700 2.000              3.700
onttrekking - vervanging bewegwijzering -18.217 -18.217

Totaal 80.000         58.341            0 2.000              60.341            

Vervanging van hekwerk en groot onderhoud aan bestrating was voorzien te worden uitgevoerd in 2013. De staat van onderhoud is echter voldoende.
Uitvoering van werkzaamheden is derhalve uitgesteld tot een nader te bepalen moment.
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