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MONUMENTENWACHT DRENTHE

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Waar het ons om gaat

"het verval van cultuurhistorische objecten voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen"

Dit is onze statutaire doelstelling, al vanaf de oprichting van Monumentenwacht. 

Inmiddels richten we ons niet alleen op cultuurhistorische bouwwerken, maar ook op cultuurhistorisch groen en archeologie. 

Samen dragen ze bij aan de karakteristieke identiteit en het verhaal van de omgeving.

Algemeen nut

Monumentenzorg beoogt het algemeen nut, dat is vanzelfsprekend. 

Onze preventieve insteek sluit daar ook bij aan. 

We zijn er dan ook trots op dat de Belastingdienst ons als ‘Culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft erkend.

Maatschappelijke doelstelling

De cultuurhistorisch waarden van bouwwerken, groen en archeologie, daar gaat het ons dus om. 

Die willen we zo goed mogelijk bewaren en door de tijd helpen.

Met een preventieve aanpak, samen met eigenaren en gesteund door de provincies.

Wij zijn fans van monumenten.

De historie en verhalen raken ons. 

We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden.

Omdat ze bijzonder zijn.

Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumentenbezitters hebben daarin een belangrijke taak.

Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen.

Om ze te bewaren voor toekomstige generaties

Daarin ondersteunen we graag. 

Met krachtig vakmanschap.

In onderhoud en advies.

Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Wat we hebben gedaan

√ Inspecteren, rapporteren en eventueel klein (nood)herstel

Het uitvoeren van zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardige periodieke inspecties.

Dat is vanaf het begin de basis van onze werkwijze, al bijna 50 jaar.

Naast bouwkundige inspecties en moleninspecties hebben we in 2020 ook weer groene, archeologische en NEN-inspecties uitgevoerd.

Voor deze inspecties kunnen eigenaren een abonnement afsluiten, vrijwillig.

2017 2018 2019 2020

Aantal inspectie uren 3.159 3.404 4.394 3.555

Afspraak 3.116 3.708 3.575 3.722

Aantal abonnementen 865 876 968 1.017

Afspraak 1.000

Abonnementengroei 2017-2020

groei +18%

Aantal inspecties 332 377 470 420

Gemiddelde inspectieduur 9,5 uur 9 uur 9,3 uur 8,5 uur

Gemiddelde inspectiefrequentie 2,6 jaar 2,3 jaar 2,1 jaar 2,4 jaar

Abonnementstarief € 40 € 40 € 40 € 40

Uurtarief € 30 € 30 € 31 € 32

Het aantal inspectie uren viel lager uit dan afgesproken. 

Dat had met COVID-19 te maken, waardoor we minder konden inspecteren.

Het minder inspecteren gaf een verlies van eigen inkomsten van ca. € 26.000 in Fryslân en ca. € 8.000 in Drenthe.

865 876 968 1.017

2017 2018 2019 2020
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Wat we hebben gedaan

√ Monitoren

We monitoren de restauratiebehoefte en de onderhoudsstaat van monumenten.

Alle monumenten, planmatig, tenminste eens in de 4 jaar.

In de vorm van een contact met de eigenaren en een opname ter plaatse, bij abonnees in combinatie met een inspectie.

Dat doen we met dezelfde MonitorApp.

Een externe partij verwerkt deze gegevens voor de provincie in een dashbord.

2017 2018 2019 2020

Aantal monitor uren 547 282 135 427

Afspraak 600

Gemiddeld 2017-2020

348 uur/jaar

Complete inhaalslag

In de afgelopen jaren hadden we vertraging opgelopen.

De provincies delen namelijk een deel van de gegevens met het rijk, maar de wijze van aanlevering was onduidelijk.

Begin 2020 is er gelukkig duidelijkheid gekomen en hebben wij in beide provincies een complete inhaalslag kunnen maken. 

Ook dat had overigens met COVID-19 te maken.

Voor monitoren hoef je niet naar binnen, voor inspecteren bij voorkeur wel.

Vandaar de logische keuze om het monitoren in 2020 voor te laten gaan.
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Wat we hebben gedaan

√ Drone-project

Het project richt zich op alle eigenaren van alle monumenten in Fryslân en Drenthe.

Doel is dat zij allemaal tegen laagdrempelig tarief kunnen profiteren van de inzet van een drone bij inspectie.

Bij de uitvoering van 3 deelprojecten met eigen projectsubsidies en bijdrages trekken we samen op:

1. Monumenteninspectie met drone

Onderzoek naar toevoegen van drones als middel om de inspecties te verrichten.

Monumentenwacht Drenthe nam het initiatief en Monumentenwacht Fryslân kon meeliften.

Dit project is eind 2019 succesvol afgerond met een ROC-vergunning, 2 goedgekeurde drones en 6 gediplomeerde drone piloten.

12.500€           Subsidie VIA2018+ Organisatie en Innovatie

2.500€             Voucher MKB Fryslân Bedrijfsontwikkeling

2. Monumentenwacht neemt een vlucht met drones!

Uitwerking van de inzet van een drone als nieuwe dienst in het proces van monumenteninspecties.

Helaas is de aangevraagde subsidie afgewezen omdat het onvoldoende aansluit op het subsidiedoel.

Daardoor is het project in afgeslankte vorm uitgevoerd en eind 2020 afgerond.

1.940€             Bijdrage andere provincies

3. Inspiratie en verbinding door erfgoed en innovatie in Noardwest Fryslân!

Drone pilots en inspireerde sessies zorgen voor het zichtbaar en beleefbaar maken van het prachtige erfgoed in Noardwest Fryslân.

Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de communicatie met de omgeving 

Vanwege de COVID-19 maatregelen was de start in 2020 voorzichtig en komt er mogelijk een aangepast vervolg.

Het project loopt tot eind 2023.

Monumentenwacht Fryslân nam het initiatief en Monumentenwacht Drenthe kan meeliften.

92.506€           POP3 Subsidie LEADER-projecten Noardwest Fryslân
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Wie we zijn
fte

team Monumentenwacht

Stefan van den Berg 0,65 bouw

Sikke Brouwer 0,20 teamleider | bouw | NEN

Hilde Hilberink (tot 31-08-20) 0,25 bouw

Ronald Nijmeijer 1,00 bouw | NEN | molens | RPAS drone piloot | abseilen

Michel Siebum 0,92 bouw | NEN | RPAS drone piloot | abseilen

Paul David van Vliet 0,05 bouw | NEN | molens | interieur | RPAS drone piloot | abseilen

Wilco Punter 0,60 bouw | NEN | RPAS drone piloot | abseilen

kantoor

Geertje Rodenhuis 0,30 bureausecretaresse

Hermina Aardema 0,32 administrateur

projecten

Karin Sauselé 0,21 dones | monitoren

directie

Afke Draijer 0,30

4,79

De teamleider Monumentenwacht vervult tevens de functie van preventiemedewerker. 

Dat doet hij samen met een externe veiligheidskundige in een groep van preventiemedewerkers van andere Monumentenwachten.

Er is een actuele bedrijfs-RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie), een actueel handboek VCA met procedures.

Wij zijn gecertificeerd volgens VCA 2017/6.0.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft ons erkend als leerbedrijf.

Dit geldt voor de opleiding tot Middenkaderfunctionaris Bouw en Restauratie.

Voor een nadere toelichting op onze organisatie verwijzen we graag naar.het jaarverslag van de moederstichting. 
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Waarin we uniek zijn

Typisch Drents

Wij kennen het karakteristieke van de Drentse monumenten, de verschillende types en stijlen in de verschillende gebieden, als geen

ander. Onze monumentenwachters kunnen dat goed benoemen en overbrengen aan de eigenaren. Laagdrempelig en dichtbij het

monument en de eigenaar.Ook in het Drents. Zodat eigenaren meer bewust en meer gemotiveerd worden om het karakteristieke te

behouden en te verbeteren.

Transparant en onafhankelijk

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, die geen zakelijke banden heeft met uitvoerende partijen (zoals aannemers en/of

adviseurs). In afstemming met de provincie monitoren we de Friese rijksmonumenten zonder (oorspronkelijke) woonfunctie door het

bijhouden van enkele indicatoren over de staat van casco en onderhoud. Onze bedrijfsvoering is transparant en wordt jaarlijks

openbaar verantwoord volgens de regels van:

• de Provincie, vanwege de toegekende subsidies, en

• de Belastingdienst, vanwege de toegekende ANBI-status.

Continuïteit geborgd

Wij bestaan al bijna 50 jaar. Dat bewijst de stabiliteit en continuïteit ven de organisatie, die nodig is om een goede en blijvende band

met de Friese monumenten en hun eigenaren op te bouwen. Blijvend periodiek en persoonlijk contact is essentieel voor het resultaat.

Abonnementenbestand

Ons huidige abonnementenbestand bestaat uit 1017, die daarvoor een abonnement hebben afgesloten.

Dat aantal groeit voortdurend. In hoofdzaak gaat het om bouwkundige objecten, soms ook interieurs, en een aantal groene en

archeologische terreinen die daaraan verwant zijn, zoals schansen, kerkhoven en tuinaanleg bij historische buitenplaatsen. Omdat

monumenten van nature duurzaam zijn, ze bestaan immers al heel lang, komt dit aspect als vanzelfsprekend mee in de inspecties en

rapportages.

Kennis en ervaring

Ons huidige team bestaat uit een kern van 7 deskundige, goed toegeruste monumentenwachters. Zij werken meestal in teams van 2,

waardoor kennisoverdracht gewaarborgd is. Jong talent is welkom, want onze organisatie leent zich goed voor het opleiden van

monumentenprofessionals (ook voor andere Drentse stakeholders.

Landelijke verankerd

Wij maken als lid van de Vereniging voor Provinciale Monumentenwachten in Nederland gebruik van:

• een gespecialiseerd handboek, dat gezamenlijk actueel wordt gehouden en waaraan alle leden zich confirmeren,

• een op het handboek gebaseerd scholingsprogramma waar alle leden gebruik van maken,

• onderlinge uitwisseling van monumentenwachters voor gespecialiseerde kennis en/of extra menskracht.

Bewezen kwaliteit

Wij zijn gecertificeerd volgens VCA (veilig werken) en beschikken over gediplomeerde drone piloten, gekeurde drones en een

goedgekeurd handboek om boven (nagenoeg) alle Friese monumenten te kunnen vliegen.

Maatschappelijk doel

Wij hebben een maatschappelijke doelstelling, zoals geformuleerd in de statuten: “Het voorkomen van verval van cultuurhistorische

objecten door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen”. Dit maatschappelijk doel is getoetst en bevestigd door de

Belastingdienst met de toekenning van de BTW-vrijstelling (voor periodieke inspecties) en de ANBI-status.

Goed bestuur en toezicht

Wij maken gebruik van publieke middelen (subsidie) én private middelen (eigen bijdrage). Dat vraagt aandacht voor verantwoording 

en openheid, als basis voor vertrouwen van stakeholders en voor maatschappelijk draagvlak. Daarom wordt de Code Governance 

Cultuur gehanteerd, als een instrument voor goed bestuur en toezicht. Deze code beoogt naast het normatieve kader ook de kritische

reflectie binnen en tussen bestuur en toezicht te stimuleren. Want helder bestuur en zorgvuldig toezicht geven ruimte aan inhoudelijk,

integer en zakelijk presteren.
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Balans per 31 december

Staat van baten en lasten

Waarderingsgrondslagen

Toelichting op de groep

Toelichting op de geconsolideerde balans

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Verdeelstaat

Wet Normering Topinkomens

Vastgesteld door de directeur, na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, op 22 maart 2021

KvK 41 01 75 63

RSIN-ANBI 8053 86 488

Pieterbergweg 26

9431 CB  Westerbork

0591 371 652

info@monumentenwachtdrenthe.nl

www.monumentenwachtdrenthe.nl

 Jaarverslag 2020 | Pagina 9 van 20

mailto:info@monumentenwachtdrenthe.nl
http://www.monumentenwachtdrenthe.nl/


MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Balans per 31 december

2020 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Rekening courant 270.717€        264.843€        

Liquide middelen 200.670€        200.649€        

471.387€        465.493€        

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 291.676€        231.716€        

Bestemmingsreserves 179.711€        233.775€        

471.387€        465.493€        
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Staat van baten en lasten

werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019

BATEN

Omzet 130.637€        142.912€        145.969€        

Subsidiebaten 319.461€        312.990€        286.221€        

450.098€        455.902€        432.190€        

LASTEN

Personeelskosten 329.388€        351.416€        358.559€        

Afschrijvingen op vaste activa 17.490€          15.471€          9.900€            

Overige lasten 97.324€          118.509€        150.705€        

444.202€        485.396€        519.164€        

5.896€            29.494-€          86.973-€          

Belastingen 157-€                18.341€          

5.739€            68.632-€          

Resultaatbestemming

Onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de subsidies.

Algemene reserve 59.960€          

Bestemmingsreserves

Personeel 8.305-€            

Ontwikkelingsproject met drones 20.038-€          

Monitoring 25.721-€          

54.064-€          

5.896€            
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Waarderingsgrondslagen

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

Tenzij anders vermeld zijn deze waarderingsgrondslagen ook van toepassing op de enkelvoudige rekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

• Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

• Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

• De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van  toepassing met bijzondere

waardeverminderingen.

• De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs,

rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 

• Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

• Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

• Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

• Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

• Onder liquide middelen worden verstaan de tegoeden op bankrekeningen.

• Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de stichting, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

• Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

• Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.   

• Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of

disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

• Opbrengsten van diensten worden opgenomen in het jaar waarin de diensten zijn verricht. 

• De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

• Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

• Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de

 jaarrekening bekend zijn geworden.

• Voor het in het boekjaar eventueel niet bestede deel van de subsidie worden bestemmingsfondsen gevormd.

• Subsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

• Voor het in het boekjaar eventueel niet bestede deel van de subsidie worden bestemmingsfondsen gevormd.

• De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.

• (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

• Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze

• De stichting neemt een verplichting op als de stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een ontslag- of transitievergoeding  te betalen.

• Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt de stichting de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een voorziening reorganisatiekosten.

• De pensioenregeling wordt verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. 

• De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

• Deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde.

• In de staat van baten en lasten wordt het aandeel van het resultaat van de deelnemingen opgenomen.

• Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. 

• Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Groepsstructuur

Stichting Monumentenwacht Fryslân maakt deel uit van een groep, samen met:

• Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland te Leeuwarden

Deze stichting heeft als doel om verval van monumenten te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen.

Het werkgebied is de provincie Fryslân en de provincie Drenthe.

• Stichting Monumentenwacht Fryslân te Leeuwarden

Deze stichting heeft als doel om verval van monumenten te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen.

Het werkgebied is de provincie Fryslân.

• Monumentenadvies Noord en Oost Nederland bv te Leeuwarden

Deze vennootschap heeft als doel om te begeleiden en te adviseren over de instandhouding van monumenten.

Eind 2017 is besloten om deze activiteiten af te bouwen en het vervolg nader te bezien. 

Het hoofd van de groep is Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland, deze fungeert als moederstichting.

In de dochterstichtingen en de vennootschap fungeert dezelfde directeur-bestuurder als in de moederstichting.

De groep is verbonden door dezelfde klantenkring, namelijk eigenaren van monumenten.

Bedrijfsstructuur

Stichting

Monumentenwacht

Noord en Oost Nederland

| Monumentenadvies

| Noord en Oost Nederland bv

|

|

|

Stichting Stichting

Monumentenwacht Monumentenwacht

Fryslân Drenthe

Onderlinge transacties

De transacties tussen de stichtingen en de vennootschap hebben in de regel alleen betrekking op het doorbelasten van kosten.

Uitgangspunten voor de verdeling van opbrengsten en kosten

• Opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk direct toegekend.

• Voor het overige worden ze verdeeld naar rato van de inzet (fte).

 Jaarverslag 2020 | Pagina 13 van 20



MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA

stand stand

per 31-12-20 per 31-12-19

VLOTTENDE ACTIVA

Rekening courant

Rekening courant moederstichting 270.717€        264.843€        

Alle activiteiten worden via rekening courant met de moederstichting verrekend.

Er wordt afgezien van de berekening van rente.

Liquide middelen

SNS meersparen 100.000€        100.000€        

Rabobank bedrijfsspaarrekening 100.000€        100.000€        

Rabobank betaalrekeningen 670€                649€                

200.670€        200.649€        

De rente op spaarrekening per 31-12-20 bedraagt 0%.

Alle liquide middelen zijn zonder kosten vrij opneembaar.

 Jaarverslag 2020 | Pagina 14 van 20



MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Toelichting op de balans per 31 december

PASSIVA

stand onttrekking toevoeging stand

per 31-12-20 2020 2020 per 31-12-19

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 291.676€        -€                     59.960€          231.716€        

Toelichting op de algemene reserves

Deze reserve fungeert als weerstandsvermogen om de activiteiten in minder goede tijden te kunnen blijven voortzetten.

Bestemmingsreserves

Personeel 31.695€          -€                      -8.305€            40.000€          

APK voor monumenten 87.538€          -€                      -€                      87.538€          

Ontwikkelingsproject met drones 60.478€          20.038-€          -€                      80.516€          

Monitoring -€                     25.721-€          -€                     25.721€          

179.711€        45.759-€          8.305-€            233.775€        

Toelichting op de bestemmingsreserve personeel

Deze reservering is gevormd door het bestuur als buffer voor de rechten en plichten van personeel vanuit wetgeving en CAO-afspraken.

Om te voorkomen dat de reguliere bedrijfsvoering wordt gehinderd door b.v. langdurend verlof of transitievergoedingen.

De omvang is opnieuw bepaald op 10% van de jaarlijkse loonsom.

Toelichting op de bestemmingsreserve APK voor monumenten

Deze reservering is gevormd door het bestuur voor pilots om de bestaande monitor meerwaarde te geven.

Deze meerwaarde wordt gezocht in een motiverend en stimulerend contact met alle monumenteneigenaren, ook niet-abonnees. 

Na ontwikkeling van de InspectieApp en MonitorApp wordt nu gekeken naar nieuwe technieken en inzichten vanuit het drone-project.

Toelichting op het ontwikkelingsproject met drones

Deze reservering is in Drenthe gevormd door het bestuur voor het leren inspecteren met een drone.

Toelichting op de bestemmingsreserve monitoring

Deze reservering is gevormd door het bestuur voor het behalen van nog niet gerealiseerde afspraken over monitoring. 

Dit liep nog achter vanwege onduidelijkheid over de uitgangspunten, maar deze achterstand is in 2020 geheel ingehaald.
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Toelichting op de balans per 31 december

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huur kantoor Westerbork

De huur van dit kantoor is vanaf 1 januari 2019 stilzwijgend verlengd met een periode van 5 jaar.

Stichting Het Drentse Landschap is eigenaar en hoofdgebruiker van het kantoor.

De huurverplichting voor 2021 bedraagt € 5.227 (vrijgesteld van BTW en incl. energiekosten en gebruik van de faciliteiten).

Subsidierelaties

Voor de provinciale subsidies geldt dat de jaarrekening een rol speelt bij de verantwoording.

Als volgens de provincies niet is voldoende aan de subsidievoorwaarden is voldaan, kan een terugbetalingsverplichting ontstaan.

De-minimis steun

In de afgelopen 3 jaar zijn subsidies ontvangen die onder de de-minimissteun vallen:

2018 -€                     

2019 12.500€          Subsidie VIA2018+ Organisatie en Innovatie

2020 4.000€            Tegemoetkoming schade COVID-19

16.500€          

Lidmaatschap Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland

De stichting is lid van de netwerkorganisatie MonumentenwachtNL (Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland).

Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. 

De voor 2021 vastgestelde contributie bedraagt € 3.000.

BTW

De 'core business' van de stichting, periodieke inspecties, is bij brief van 03-04-13 vrijgesteld van BTW. 

ANBI-status

De stichting heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling - Culturele Instelling (ANBI-CI).
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019

Omzet

Inspecties 113.417€        122.912€        128.849€        

Abonnementen 15.280€          20.000€          17.120€          

Overige baten 1.940€            -€                     -€                     

130.637€        142.912€        145.969€        

Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers

Vanwege de COVID19-maatregelen stagneerden de inspecties en kwamen de inkomsten uit inspecties lager uit dan begroot.

Hoewel het aantal abonnementen toenam, bleven de inkomsten achter bij de begroting.

De reden is dat het abonnementsgeld per abonnee wordt berekend en het aantal abonnees is minder toegenomen.

Subsidiebaten

Subsidie provincie Drenthe 315.461€        312.990€        286.221€        

Tegemoetkoming schade COVID-19 4.000€            -€                     -€                     

319.461€        312.990€        286.221€        

Toelichting op de provinciale subsidies

De provincie Drenthe heeft aan de respectievelijke Monumentenwachten een boekjaarsubsidie toegezegd.

De prestatieafspraken worden verantwoord in de jaarverslagen en na inzending hiervan worden de subsidie vastgesteld.

Toelichting op de POP3 Subsidie

De POP3 Subsidie LEADER-projecten Noardwest Fryslân is toegezegd voor een project met drones.

Voor 2020 is een eerste voortgangsrapportage ingediend, de looptijd is tot eind 2022.

Toelichting op de tegemoetkoming schade COVID-19 

De tegemoetkoming Covid-19 (TOGS) is toegekend voor de financiële schade in de periode 16-03-20-t/m 15-06-20. 
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

werkelijk begroot werkelijk

2020 2020 2019

fre 4,79 5,43 5,31

Personeelskosten

Bruto salarissen met vakantietoelage 235.657€        257.705€        256.508€        

Pensioenlasten 42.302€          40.000€          46.895€          

Werkgeverslasten 38.988€          53.711€          48.485€          

Flexibele schil 12.441€          -€                     6.671€            

329.388€        351.416€        358.559€        

Afschrijvingen op vaste activa 17.490€          15.471€          9.900€            

Overige lasten

Overige personeelskosten 19.823€          15.999€          34.610€          

Kantoor- en promotiekosten 16.853€          20.225€          22.313€          

Vervoerskosten 15.920€          19.869€          13.779€          

Huisvestingskosten 2.870€            14.288€          11.820€          

Inspectie- en advieskosten 19.025€          26.379€          46.374€          

Kosten accountant 9.015€            10.000€          11.404€          

Algemene kosten 12.778€          11.750€          9.505€            

Vennootschapsbelasting 947€                -€                     -€                     

Bankkosten en rente 93€                  -€                     900€                

97.324€          118.509€        150.705€        

Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers

Door stagnatie bij de invulling van een vacature waren de personeels- vervoers- en inspectie- en advieskosten lager dan begroot.

Er zijn flexibele uren ingeleend voor gespecialiseerde groene en archeologische inspecties.

De overige personeelskosten vielen hoger uit dan begroot door een fors duurdere ziekteverzuimverzekering en meer scholingskosten.

De vrijval van een balanspost was een eenmalige meevaller voor de huisvestingkosten.
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JAARREKENING 2020

Verdeelstaat

totaal Inspecties monitoring

Uren 3.982 3.555 427

100% 89% 11%

BATEN

Omzet Monumentenwacht 130.637€        130.637€        -€                     

Subsidiebaten 319.461€        269.461€        50.000€          

450.098€        400.098€        50.000€          

LASTEN

Personeelskosten 329.388€        294.067€        35.321€          

Afschrijvingen op vaste activa 17.490€          15.615€          1.875€            

Overige lasten 97.324€          86.888€          10.436€          

444.202€        396.569€        47.633€          

5.896€            3.529€            2.367€            
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MONUMENTENWACHT DRENTHE

JAARREKENING 2020

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Stichting Monumentenwacht Drenthe valt vanaf verslaggevingsjaar 2020 voor het eerst onder de reikwijdte van de WNT.

Dit op grond van de omvang van de subsidie opbrengsten.

Deze zijn voor het derde jaar op rij tenminste € 500.000 en vormen voor het derde jaar op rij tenminste 50% van de jaarlijkse inkomsten.

Er zijn geen sectorale bezoldigingsnormen van toepassing bij de stichting.

Daarom is het algemene bezoldigingsmaximum van toepassing ad € 201.000.

De bezoldiging van de directeur bestuurder wordt toegelicht in tabel 1a.

Er is geen sprake van een overschrijding van de WNT-norm.

Omdat er in 2020 voor het eerste sprake is van de WNT-openbaarmakingsplicht, zijn er in tabel 1a geen vergelijkende cijfers opgenomen.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand

van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 Afke Draijer

Functiegegevens directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,3

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 30.654

Beloningen betaalbaar op termijn € 5.391

Subtotaal € 36.045

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 60.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Bezoldiging € 36.045

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2019 n.v.t.

2.  Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in

2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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