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SAMENVATTING 
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In overeenstemming met het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek dient volgens artikel 10 van de statuten 

van de stichting de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden vastgesteld. De 

vastgestelde rekening en verantwoording worden jaarlijks vóór 1 juli ter kennisneming aan het bestuur van 

de parochie Grave en het gemeentebestuur van Grave (met ingang van 1 januari 2022 de gemeente Land 

van Cuijk) gezonden. 

 

Om daarnaast te voldoen aan de (in het verslagjaar gewijzigde) eisen die samenhangen met de ANBI-status, 

én om de activiteiten van de stichting onder aandacht van het publiek te brengen, wordt de jaarrekening/ 

verantwoording integraal opgenomen op de website van de stichting. 

 

Deze rapportage bevat het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk 

Grave over het jaar 2021. De financiële resultaten over het verslagjaar zijn samengevat als volgt: 

▪    Saldo exploitatierekening voor en na bestemming: € 411,22 negatief. 

▪    Het eigen vermogen is met het saldo op de exploitatie gedaald € 83.775,68 naar € 83.364,46. 

▪    De kasstroom laat over het verslagjaar een toename aan liquide middelen zien van € 46.554,42. 

▪    Het totaal van eigen vermogen, reserves en voorzieningen is in 2021 toegenomen met € 46.934,20. 

 

De in dit rapport opgenomen jaarrekening is samengesteld op basis van de administratieve gegevens, 

bestaande uit de bankrekeningen met bijbehorende bescheiden, welke zijn gerubriceerd en samen-gevat. 

Alle bedragen opgenomen in dit verslag luiden in euro (€). 



  

 
Pagina 6 

INLEIDING 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Algemeen 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 

nummer 41080325. 

De Belastingdienst heeft de stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Het daarbij behorende fiscaal nummer (RSIN) is 810860399. 

Met ingang van 1 januari 2012 is de stichting een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. 

 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit tenminste drie leden. Voor het overige bepaalt het 

bestuur zelf het maximum aantal aan te stellen bestuursleden. Eén bestuurslid wordt benoemd op 

voordracht van het bestuur van de parochie Grave. Eén bestuurslid wordt benoemd op voordracht van het 

gemeentebestuur van Grave. 

 

In het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende personen (in alfabetische volgorde): 

1. J.J.E. (Jacques) van Geest, voorzitter 

2. F.A.C. (Frank) Haans, bestuurslid 

3.     L.J. (Bert) van de Lockant, bestuurslid/tweede penningmeester 

4. M.M.J. (Maurice) Roefs, secretaris-penningmeester 

5. P.A.M. (Pieter) van de Ven, bestuurslid op voordracht van de parochie Grave 

6. B.J. (Ben) Peters, bestuurslid op voordracht van het gemeentebestuur 

 

▪      Rooster van aftreden 

Artikel 6 van de statuten bepaalt dat er een rooster van aftreden is. Een nadere uitwerking van deze 

bepaling is neergelegd in artikel 7 van het bestuursreglement (huishoudelijk reglement). Het actuele 

rooster van aftreden is online in te zien: 

- https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/bestuur/  

 

▪      (Her)benoemingen in 2021 

In chronologische volgorde zijn in 2021 (her)benoemd: 

- Maurice Roefs, per 1 januari (secretaris-penningmeester) 

- Frank Haans, per 28 mei (bestuurslid) 

- Ben Peters, per 1 december (bestuurslid op voordracht van het gemeentebestuur) 

Daarnaast is Bert van de Lockant op 5 oktober benoemd tot tweede penningmeester.   

 

In 2022 zal bezien worden of op korte termijn een verdere uitbreiding van het bestuur noodzakelijk of 

wenselijk is. 

 

https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/bestuur/
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WETGEVING 

inzake de inrichting van de stichting, haar werkwijze en het afleggen van verantwoording 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bestaande wetgeving 

 

▪ ANBI 

Het verkrijgen en het behouden van de ANBI-status is gehouden aan tal van wettelijke eisen en 

voorschriften gericht op het bevorderen van transparantie. Ter voldoening aan deze eisen, wordt 

verwezen naar de informatie die hierover staat opgenomen op de website van de stichting: 

- https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/anbi/  

- https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/verantwoording/ 

 

▪ Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) 

Deze wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen/stichtingen te verbeteren. De 

stichting beschikt over een notitie waarin is vastgelegd op welke wijze aan de Wbtr voldaan 

wordt/voldaan gaat worden. Via https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/ kan de notitie 

gedownload worden.  

 

▪ Impementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische 

entiteiten 

- UBO-registratieplicht  

De Ultimate Beneficial Owner (UBO) is een natuurlijke persoon die bij een organisatie een direct 

of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang heeft van meer dan 25 procent. Aan de hieruit 

volgende verplichting hierover opgave te doen bij de Kamer van Koophandel is uitvoering gegeven 

in december 2021. 

- Interne registratieplicht van uitkeringen door de stichting 

In artikel 2:290 van het Burgerlijk Wetboek is de verplichting opgenomen om – naast de algemene 

boekhoudplicht als bedoeld in artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek –  “begunstigden van 

uitkeringen” die 25% of minder van het totale voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald 

boekjaar ontvangen intern te registreren. 

De werkzaamheden van de stichting beperken zich tot het verstrekken van opdrachten binnen het 

kader van haar statutaire doelstelling. Het verstrekken van uitkeringen of giften aan derden maakt 

hier geen deel vanuit. Met de vaststelling van dit jaarverslag wordt dan ook verklaard dat in het 

verslagjaar geen uitkeringen zijn gedaan zoals hiervoor bedoeld. 

 

Aankomende wetgeving 

▪ Wet transparantie maatschappelijke ondernemingen (Wtmo)   

November 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Het strekt ertoe dat 

maatschappelijke organisaties grote donaties openbaar maken. Voor stichtingen die niet verplicht zijn 

om hun jaarrekeningen te publiceren wordt het verplicht om de balans en de staat van baten en lasten 

openbaar te maken door deze (besloten) te deponeren bij de Kamer van Koophandel.  

Het kabinet wil ongewenste invloed op de Nederlandse politiek, maatschappelijke en religieuze 

organisaties, via buitenlandse geldstromen, tegengaan. Burgemeesters en het Openbaar Ministerie  

 

https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/anbi/
https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/verantwoording/
https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/
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krijgen een inzagerecht in donaties die van buiten de Europese Unie komen. Zij mogen gebruikmaken 

van het inzagerecht als daar gegronde redenen voor zijn.  

De stichting heeft niet te maken met buitenlandse geldstromen zodat de impact van deze nieuwe 

wetgeving op het doen en laten van de stichting naar verwachting zeer minimaal is. 
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ONTWIKKELINGEN IN 2021 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Corona 

Het coronavirus heeft – net als in 2020 – ook in 2021 een groot stempel gedrukt op de activiteiten van de 

stichting. 

 

Bestuur en beleid 

▪ Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) 

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur toezicht en rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden. De Wbtr 

heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland, en daarmee dus ook voor de 

stichting. Doel van deze wet is om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen 

te verbeteren. Het stichtingsbestuur heeft in zijn vergadering van 7 juli 2021 een notitie vastgesteld en 

daarin vastgelegd op welke wijze aan de Wbtr voldaan wordt/voldaan gaat worden. Via 

https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/ kan de notitie gedownload worden.  

 

▪ Beleidsplan 2018-2022 

In 2018 heeft het bestuur van de stichting het beleidsplan vastgesteld. Onderhoud en restauratie zijn 

en blijven belangrijke pijlers van het beleid gericht op het behoud van de kerk als materieel erfgoed. In 

het beleidsplan is ook de opdracht vastgelegd om ook het aan de kerk verbonden immateriële erfgoed 

– de verhalen en de geschiedenis van de kerk – te behouden, niet alleen als waarde op zich maar ook 

als middel dat bijdraagt aan het in stand houden van de kerk. Hierna staat schematisch aangegeven 

wat de stand van zaken is met betrekking tot de verschillende onderwerpen. In 2022 wordt het 

beleidsplan geactualiseerd. 

 

 Onderwerp Stand van zaken 

2 Bestuurlijk overleg met gemeente en kerkbestuur Overleg met beide partijen heeft in 

2021 plaatsgevonden 

3.3 Opstellen van een communicatie- en marketingplan - 

3.4 Verkenning opzet internationaal netwerk 
Elisabethkerken 

Mei 2021 besloten om deze activiteit 

voorlopig ‘on hold’ te zetten  

3.5 Ontwikkeling onderhoudsscenario’s / 
instandhoudingsplan 

In 2022 wordt een nieuwe rapportage 

van Monumentenwacht opgesteld 

3.5 Start voorbereiding instandhoudingsplan 2021-2027 Gereed 2020 

3.6 Voorbereidende werkzaamheden reconstructie 
rugwerk 

In het verslagjaar is besloten om dit 

project defintief te beëindigen 

3.8 Opstellen nader beleid intensivering fondsenwerving Actiepunt voor 2022 

3.8 Oprichting ‘Vrienden van Sint-Elisabeth’ Actiepunt voor 2022 

3.9 Opstellen (nadere) richtlijnen risicomanagement Uit te werken als onderdeel van de 

Wbtr 

3.9 Vaststellen bestuursreglement als aanvulling op 
statuten 

Van toepassing sinds 26 juni 2019 

 
Het beleidsplan is in te zien via https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/beleidsplan/. 
 

https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/
https://www.st-elisabethkerk.nl/de-stichting/beleidsplan/
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▪ Vorming van de gemeente Land van Cuijk 

Aan het einde van het verslagjaar zijn de vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Cuijk, Boxmeer, Grave, 

Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) opgegaan in de fusiegemeente Land van Cuijk. De gemeente Land 

van Cuijk treedt als rechtsopvolger in de rechten en plichten van de (voormalige) gemeente Grave en is 

daarmee dan ook – onder meer via de gemeentelijke kwaliteitszetel – een nieuwe gesprekspartner. Via 

de lijn van het per 1 december 2021 benoemde ‘gemeentelijke bestuurslid’ zal in 2022 verder invulling 

aan deze nieuwe relatie gegeven worden. 

 

Projecten en subsidies 

▪ BRIM-plan 2015-2020 afgesloten 

In het verslagjaar is aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed verantwoording afgelegd over de 

uitvoering van het BRIM-plan 2015-2020. Dit heeft geleid tot de eindbeschikking van 16 september 

2021 waarbij de subsidie definitief is vastgesteld op € 91.058,-- (gelijk aan het bedrag van het 

toekenningsbesluit 27 augustus 2014). De hiermee verband houdende slotuitkering van € 9.151,-- is 

via een reservering toegevoegd aan de reserve groot onderhoud. 

 

▪ SIM-plan 2021-2026 

Als vervolg op het BRIM-plan (zie hiervoor) is voor de periode 2021-2026 een nieuw instandhoudings-

plan aan de orde. Het instandhoudingsplan behelst een bedrag van € 389.819,-- en omvat tal van 

werkzaamheden (metsel- en voegwerken, het geheel of gedeeltelijk vervangen van leiwerken op 

diverse daken, metaal- en kunststofwerken, dakgoten en hemelwaterafvoer alsmede diverse 

schilderwerken). Hiervoor is in 2020 een toekenning afgegeven door de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed. Aan het SIM-plan is nog geen concrete uitvoering gegeven. De te plegen investeringen zijn 

financieel nog niet voldoende afgedekt met eigen middelen of die van derden. Dit proces wordt in 

overleg met het kerkbestuur en het bouwbureau van het bisdom in 2022 e.v. verder vorm gegeven. In 

het verslagjaar is wel al de eerste bijdrage (bij wijze van voorschot) van de Rijksdienst ontvangen en via 

een reserveringspecifiek geoormerkt. Het gaat daarbij om een bedrag van € 34.761,--. 

 

▪ Stopzetting project reconstructie rugwerk orgel 

In vervolg op het eerdere besluit van 2019 om dit project voor onbepaalde tijd ‘on hold’ te zetten is in 

het verslagjaar het definitieve besluit genomen om te stoppen met dit project en het niet als expliciete 

taak van de stichting aan te merken. In het verleden zijn voor dit doel middelen gereserveerd. 

Gereserveerde middelen die niet expliciet voor dit doel zijn ontvangen via acties, giften etc. zijn in 

2021 vrijgevallen en overgeheveld naar de reserve groot onderhoud/restauratie. Het gaat daarbij om 

een bedrag van € 12.972,35 die nu onder meer dient als dekking voor de uitvoering van het SIM-plan 

2021-2026. Na deze herschikking resteert in het orgelfonds een bedrag van € 7.088,55. 

 

▪ Subsidie gemeente Grave 

De gemeente Grave heeft besloten om de stichting voor 2021 een eenmalige subsidie te geven van 

€ 10.000,–. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is de reactie op een daartoe 

door de stichting in juli 2021 ingediend verzoek. 
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In de periode tot 2011 was er sprake van een structurele subsidie gekoppeld aan het toen geldende 10 

jarig onderhoudsplan. Hoewel de gemeente bereid was om daarna opnieuw een langdurige 

subsisdierelatie aan te gaan, zijn deze ‘oude afspraken’ door tal van omstandigheden buiten zicht 

geraakt. 

Eerdere pogingen om de afspraken nieuw leven in te blazen leidden niet tot het gewenste resultaat. 

Met de komst van waarnemend burgemeester Van Asseldonk is de hanschoen opnieuw opgepakt, en 

met resultaat. Omdat – vanwege de aanstaande gemeentelijke herindeling – het college alleen nog 

zeggenschap heeft over de uitgaven van de gemeente Grave is er sprake van een eenmalige bijdrage. 

De afgelopen jaren kunnen niet meer met terugwerkende kracht gecompenseerd worden. 

De stichting is het gemeentebestuur van Grave en met name waarnemend burgemeester Van 

Asseldonk desalniettemin zeer erkentelijk. Zeker nu ook vanuit de gemeente Grave een warme 

aanbeveling is gedaan aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk om in 2022 nieuwe langjarige 

afspraken te maken. 

 

Overigen 

▪ Pastoorswisseling 

Met ingang van 1 januari 2021 is de zeereerwaarde heer Herman Schaepman pastoor van de parochie 

H. Elisabeth, patrones van de caritas. Gelijktijdig is afscheid genomen van zijn voorganger, de 

zeereerwaarde heer René Aarden die op dezelfde datum is aangesteld als pastoor van Lith. In juli en 

oktober 2021 is twee keer overleg met de nieuwe pastoor (en kerkbestuur) geweest. 
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 31 december 2021 31 december 2020 

Activa     

Vaste activa     

Materiële vaste activa     
     

Vlottende activa     

Vorderingen     

 Overige vorderingen 
 

 7  4 

Liquide middelen     

 Bank 
 

 193.410  146.856 

   193.417  146.860 

 
 31 december 2021 31 december 2020 

Passiva     

Eigen vermogen     

 Kapitaal  

Continuïteitsreserve 

 83.364 

3.885 

 83.776 

3.885 

Overige passiva     

 Reserve groot onderhoud/restauratie 

Reserve orgelfonds 

Voorziening SIM 2021-2026 / v.h. BRIM 2015-2020 
 

 70.873 

7.089 

28.194 
 

 38.750 

20.061 

0 

Kortlopende schulden     

 Overige schulden 

Verstrekte opdrachten 

 12 

0 
 

 10 

378 

   193.417  146.860 

 
 
TOELICHTING bij de Balans en de Winst- en verliesrekening 
Getoonde bedragen kunnen afwijken als gevolg van afrondingsverschillen. 
 

Vaste activa     

Materiële vaste activa     

 Er zijn geen vaste activa. 
 

Vlottende activa     

Vorderingen     

 De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

    

 Overige vorderingen 

Rente op spaarrekening(en) 
 

    

7 
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Eigen vermogen     

Kapitaal     

 Stand per 1 januari 2021 

Exploitatiesaldo 2021 

 83.776 

-411 

  

 Stand per 31 december 2021 
 

   83.364 

Continuïteitsreserve     

 Stand per 1 januari 2021 

Bij: toevoegingen 

Af: onttrekkingen/vrijval 

 3.885 

0 

0 

  

 Stand per 31 december 2021 
 

   3.885 

 
Overige passiva     

Reserve groot onderhoud/restauratie     

 Stand per 1 januari 2021 

Bij: toevoegingen 

Af: onttrekkingen/vrijval 

 38.750 

32.123 

0 

  

 Stand per 31 december 2021 

 

   70.873 

Reserve orgelfonds     

 Stand per 1 januari 2021 

Bij: toevoegingen 

Af: onttrekkingen/vrijval 

 20.061 

0 

-12.972 

  

 Stand per 31 december 2021 
 

   7.089 

Voorziening SIM 2021-2026 / v.h. BRIM 2015-2021     

 Stand per 1 januari 2021 

Bij: toevoegingen 

Af: onttrekkingen/vrijval 

 0 

34.761 

-6.567 

  

 Stand per 31 december 2021 
 

   28.194 

 
Kortlopende schulden     

 Bankkosten 

Verplichtingen in de vorm van verstrekte opdrachten 

 12 

0 

  

 Stand per 31 december 2021 
 

   12 
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  2021  2020 

Baten      

 Bijdragen 

Orgeldrive 

Overige bijdragen 

Vrijval reserve groot onderhoud/restauratie 

Vrijval voorziening BRIM 2015-2021 

Vrijval reserve orgelfonds 

Subsidie Restauratiefonds 

Parochiebijdrage 

Rente banken 

Incidentele resultaten 

10.309 

0 

0 

0 

6.567 

12.972 

43.912 

0 

7 

  50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10.000 

4 

449 

 

  

 

  

73.768 
 

   

10.503 

Lasten      

 Onderhoud kerk gesubsidieerd 

Onderhoud kerk niet gesubsidieerd 

Onderhoud orgel 

Reservering groot onderhoud/restauratie 

Reservering orgelfonds 

Reservering SIM 2021-2026 

Bankkosten 

Overige kosten 

Representatiekosten 

6.567 

276 

0 

32.123 

0 

34.761 

124 

306 

21 

  0 

1.471 

0 

8.750 

0 

0 

119 

79 

24 

 

   74.179   10.443 

 Resultaat  -411   60 

       

 

Exploitatieresultaat 2021 
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Kasstroom operationele activiteiten       

Ontvangen rente 

Betaalde rente en overige bankkosten 

Ontvangen donaties 

Ontvangen subsidies 

Ontvangsten overig 

Overige kasstromen 

 3,71 

-122,66 

10.309,10 

43.912,00 

0,00 

-7.547,73 

    

    46.554,42   

Kasstroom investeringsactiviteiten       

Investering immateriële activa 

Investering materiële activa 

Desinvestering immateriële activa 

Desinvestering materiële activa 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

    

    0,00   

Kasstroom financieringsactiviteiten       

Niet van toepassing    0,00   

       

Netto kasstroom      46.554,42 

       
Geldmiddelen       

31 december 2020       

Rabobank Rekening-courant 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening – 1100 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening – 1110 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening – 1120 

ASN-bank – zakelijk sparen – 1240 

ASN-bank – zakelijk sparen – 1241 

ASN-bank – zakelijk sparen – 1242  

Onlinetegoed bij internetprovider 

 258,72 

0,68 

38.750,00 

0,00 

83.900,00 

20.060,90 

3.885,32 

0,00 

    

     146.885,62   

31 december 2021       

Rabobank Rekening-courant 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening – 1100 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening – 1110 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening – 1120 

ASN-bank – zakelijk sparen – 1240 

ASN-bank – zakelijk sparen – 1241 

ASN-bank – zakelijk sparen – 1242  

Onlinetegoed bij internetprovider 

 159,0472 

183,55 

70.873,35 

28.194,10 

83.026,13 

7.088,55 

3885,32 

0,00 

    

     193.410,04   

Mutatie liquide middelen      46.554,42 
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BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2021 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Aldus vastgesteld te Grave op 17 mei 2022 

door het bestuur van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave. 

 

 

 

 

J.J.E. van Geest, voorzitter 

M.M.J. Roefs, secretaris/penningmeester 

L.J. van de Lockant, bestuurslid 

F.A.C. Haans, bestuurslid 

P.A.M. van de Ven, bestuurslid (afgevaardigde r.-k. parochie Grave) 

B.J. Peters (afgevaardigde gemeente Land van Cuijk) 
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