
8ËHOUD, BIEfrdHffiM f;N OdËfi$'Tg{- \/JdN WAAMOEVOiL KITLÏIJMFgU HRFGOËM

$91

STICHTING DRENTS MONUMENT,
ASSEN

Jaarverslag 2019



INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG

1 Bestuursverslag over 2019

JAARREKENING

Pagina

3

2

3

4
5

6

7

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Overige gegevens

6

7

8

11

13

16



BESTUURSVERSL/AG OVER 2019

Algemeen

Onderstaand treft u aan het bestuursverslag over boekjaar 2019 van Stichting Drents Monument.

Samenstel I ing bestuu r/ projectleiders

Ultimo 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer drs. L. Dijkema
Secretaris: de heer E. Hidding
Penningmeester: de heer drs. F. Geertsma
Lid: de heer H.J. Hulsegge
Lid: de heer W.F. Postma

Sinds oktober 2009 wordt de secretariële ondersteuning (met name het notuleren van de vergaderingen)
verzorgd door Eve Support, in de persoon van mevrouw K.E. Radix-Kuntz.

In 2019 is nieuw toegetreden als projectleider de heer A. van den Broek, Ultimo 2019 waren als
projectleiders de heren LG. Lunenborg, A. Sikken, P. Bleijleven en A. van den Broek aan Stichting Drents

Monument verbonden.

Financiële gang van zaken

Op 23 januari 2019 heeft het bestuur van Stichting Drents Monument de jaarrekening over boekjaar 2018
vastgesteld. Tevens is decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Over het jaar 2019 is een positief resultaat behaald van € 13.853. Dit resultaat houdt mede verband met
het administratief toerekenen van eigen kosten zoals vrijwilligersvergoedingen en reiskosten aan het
project'Luchtwachttoren'in Schoonebeek (dit is in boekjaar 2079 ineens verwerkt, een deel van de eigen
kosten is in voorgaande jaren begrepen, jaren waarin sprake was van een verlies voor Stichting Drents
Monument).

In 2019 is Stichting Drents Monument betrokken geweest bij een aantal projecten. Met name het project

'Restauratie Luchtwachttoren Schoonebeek' loopt financieel door de jaarrekening van Stichting Drents
Monument heen. In 2018 is de ontvangen plankostensubsidie van de Provincie Drenthe afgewikkeld (fase

1). In 2019 is fase 2 (restauratie en verkoop van de toren) afgewikkeld. Van de subsidiegevers c.q. de
partijen die een financiële bijdrage hebben geleverd is bericht ontvangen dat de subsidies en bijdragen
definitief zijn vastgesteld.

Voorts heeft Stichting Drents Monument vergoedingen ontvangen voor haar werkzaamheden voor de

Synagoge in Coevorden en De Voorhof in Emmen. Tevens heeft de provincie Drenthe een bedrag

uitgekeerd van € 5.000 (inzake een toegezegde subsidie van € 10.000 voor de jaren 2019 en 2O2O).
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De overige bedrijfskosten bestaan in 2019 met name uit bestuurskosten, vrijwilligersvergoedingen,
reiskosten en secretariaatskosten. De secretariaatskosten zijn onder andere gestegen omdat Stichting
Drents Monument ook de secretariële ondersteuning van het zogenaamde Erfgoedberaad op zich heeft
genomen.

In het jaar 2019 is tevens een subsidieaanvraag ingediend voor het project 'Viswinkel Joling' te Assen.

Hiervoor is een subsidie ontvangen van € 6.000 van de gemeente Assen. In 2020 zullen werkzaamheden
inzake dit project worden uitgevoerd, waardoor dit bedrag ultimo boekjaar 2019 als schuld opgenomen is

in de jaarrekening.

Ultimo 2019 bedraagt het vermogen van Stichting Drents Monument € 30.094, dat grotendeels in liquide
vorm aanwezig is.

Jaarwoord van de voorzitter

2019 werd voor Stichting Drents Monument een perspectiefrijk jaar. Daarbij doel ik niet alleen op de

succesvolle restauratie van de luchtwachttoren nabij Schoonebeek en het zicht dat zo'n toren de bezoeker
kan bieden. We mochten ontvangen en brengen.

Zo vonden we gehoor bij cultuurgedeputeerde Bijl en ontvingen we een ondersteuning in onze exploitatie
van onze stichting voor de jaren 2019 en 2020 van de Provincie Drenthe. Zeer welkom in materieel
opzicht, maar wellicht meer nog waarderen wij de erkenning van onze rol in het streven naar behoud van
cultureel erfgoed in Drenthe.

Samen met Het Drentse Landschap heeft SDM het initiatief genomen tot het opstarten van een nieuw
erfgoedberaad in Drenthe, een overleg van alle betrokken partijen. In 2019 hebben wij het voorzitterschap
en het secretariaat van het overleg mogen invullen. Een eerste resultaat was het opstellen van een door
alle partijen ondertekend erfgoedmanifest, dat we de Provincie Drenthe hebben mogen aanbieden over
het te ontwikkelen beleid ten behoeve van cultureel erfgoed in Drenthe.

In mijn intro maakte ik al gewag van de succesvolle restauratie van de luchtwachttoren nabij
Schoonebeek. Dank zij de niet aflatende zorg en aandacht van onze projectleiders Bleijleven en Sikken
werd het project binnen planning en budget afgerond en opgeleverd. De toren is inmiddels in eigendom
overgedragen aan Het Drents Landschap en op gezette tijden voor het publiek toegankelijk. Een feestelijke
ingebruikname is nog voorzien in het voorjaar van 2020.

Ook in 2019 hadden we regelmatige bemoeienis met de Synagoge te Coevorden, Onze projectleider
Bleijleven was nauw betrokken bij de restauratie en verbouwingen van het Rabbihuis en de Sjoel. Zo

konden er passende publieksvoorzieningen worden gerealiseerd en werden de woonvertrekken van
Rabbihuis heringericht. Ook is er regelmatig in bestuurlijke zin contact over de overdracht van de

synagoge naar de Stichting Synagoge Coevorden Het is mooi te zien en te merken dat de het bestuur van
de stichting er met vrijwilligers in slaagt de Synagoge een betekenisvolle functie te geven in Coevorden en

omstreken.
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Zoals in elk jaar van ons bestaan hebben we meer of minder bescheiden bemoeienis met een reeks aan

objecten in de provincie. Eén verdient dit jaar specifieke vermelding. We zijn er in geslaagd de basis te
scheppen voor het doen uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het pand aan de Brink in Assen, dat in
de volksmond de Viswinkel Joling wordt genoemd. In het eerste kwartaal van 2020 hopen we de studie te
kunnen presenteren en vervolgstappen te mogen zetten.

Verder hebben we geadviseerd bij de herbestemming van een vroegere Basisschool Veenhoopsweg in

Smilde, de Hekmans Boo Katshaar en de in zijn voortbestaan bedreigde monumentale boerderij
Veeningen 42 te Zuidwolde.
Van andere monumentale objecten blijven we de ontwikkeling volgen, zoals het herstel van oude
grenspalen langs de Nederlands-Duitse grens en de Marechaussee-kazerne in Eexterveensekanaal.

Met de komst van Anno van der Broek wisten we ons projectteam weer op sterkte te brengen.

In 2019 zagen we dat we er in zijn geslaagd ook enige materiële beloning voor onze intensieve
inspanningen voor een drietal projecten te realiseren. Het leidde er samen met de donatie van de provincie

toe dat we ons eigen vermogen weer enigermate konden versterken, hetgeen ook wel wenselijk was.

Zo kijkt deze voorzitter terug op een mooi jaar voor SDM, waarbij opnieuw de grote inzet en betrokkenheid
van onze projectleiders, onze bestuursleden en ons secretariaat het verschil heeft gemaakt.

Assen, 4 maarl 2O2O

namens het bestuur, drs. L. Dijkema (voorzitter)
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2 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Niet aan de bedrijfsuitoefening
dienstbaar

Vlottende activa

Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

Liquide middelen

31 december 2019 31 december 2018

€€€€

388
415

L20
4t7

848

537

202.997

803

35.291

Stichting Drents Monument te Assen

36.094 204.382



31 december 2OI9 31 december 2018

€ €

30.094

6.000

€ €

t6.247

188.141

PASSIVA

Overige reserves

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

204.382

Stichting Drents Monument te Assen

36.094

6



3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Overi ge bed rijfsopbren gsten

Kosten van projecten

Bedrijfskosten

Kantoorkosten

Som der lasten

Financiële baten en lasten

Saldo

Resultaatbestemming

Overige reserves

Realisatie
20 19

Realisatie
2018

€

30 1.32 1 6.320

€

29t.776 6.320

(4.s04) 5.46L

287.272 11.781

(1e6) (16s)

13.853 (s.626)

13.853 (s.626)
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4 GRONDSLAGENVOORWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

Stichting Drents Monument is opgericht op 15 maart 1991

De stichting stelt zich ten doel in de provincie Drenthe aanwezige cultuurhistorisch waardevolle onroerende
objecten (monumenten) als boerderijen, woonhuizen, gebouwen van ambacht, industrie en handel en

voormalige openbare gebouwen met bijbehorende terreinen, tuinen en erven voor verval en ondergang te
behouden en een zinvolle functie te geven. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) het in bezit en beheer aanvaarden van monumentale objecten en het in stand houden hiervan door te
voorzien in onderhoud, noodzakelijke restauratie en het zoeken van een passende bestemming;
b) het verkopen van door de stichting verworven en gerestaureerde monumenten aan derden, op zodanige
voorwaarden dat het behoud van aanwezige cultuurhistorische waarden wordt gewaarborgd;
c) het vergaren van wetenschappelijke kennis op het gebied van de bouw- en bewoningsgeschiedenis
alsmede het ontwikkelen van praktische vaardigheden bij het in stand houden van de omschreven
monumenten;
d) de belangstelling voor deze monumenten te wekken of te verdiepen door middel van voorlichting,
educatieve zorg en waar mogelijk openstelling van haar bezittingen;
e) te adviseren en zo mogelijk hulp te bieden in gevallen waarin het voortbestaan van deze waardevolle
onroerende objecten worden bedreigd;
f) alle andere wettige middelen, welke voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting dienstig
kunnen zijn.

De stichting is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als ANBL

Vestigingsadres

De stichting is statutair gevestigd te Assen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41019563.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar. Wel zijn de vergelijkende cijfers omwille van vergroting van het inzicht
aangepast ten opzichte van voorgaand jaar. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van het resultaat
over voorgaand jaar en/of de samenstelling van het vermogen ultimo voorgaand jaar.
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Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Drents Monument zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het

bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de betreffende jaarrekening posten.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en

schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Bij deze stichtingzijn geen financiële derivaten
aanwezig.

Omrekening van vreemde valuta's

De posten in de jaarrekening van Stichting Drents Monument worden gewaardeerd met inachtneming van
de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar activiteiten voornamelijk uitoefent (de

functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de

presentatievaluta van Stichting Drents Monument.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst. De stichting maakt voor de uitvoering van haar
werkzaamheden uitsluitend gebruik van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn niet in dienst van de stichting en

ontvangen (conform de fiscaal toegestane regels) een vrijwilligersvergoeding en/of reiskostenvergoeding.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebru iksduur en bijzondere waardevermi nderingen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

Ten aanzien van onderhanden projecten geldt dat Stichting Drents Monument vooruitontvangen bedragen
van derden heeft ontvangen (subsidies) die specifiek besteed moeten worden. De vooruitontvangen
bedragen worden (na aftrek van voor het project gemaakte kosten) als kortlopende schuld verantwoord.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bed rijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten omvatten de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en de bij
oplevering/afronding gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Kosten van projecten

De kosten van projecten worden bepaald op historische basis en toegerekend op basis van oplevering/
afronding van het desbetreffende onderhanden project.

Belastingen

Omdat Stichting Drents Monument geen onderneming drijft, is zij voor de vennootschapsbelasting niet
belastingplichtig.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2079
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2019

Niet aan de
bed rijfs-

uitoefening
dienstbaar

€

848
(848)

De boekwaarde per 1 januari 2019 betreft de aanschafwaarde van de Luchtwachttoren te Schoonebeek. Na

afronding van het project 'Restauratie Luchtwachttoren Schoonebeek' is de toren in 2019 vervreemd (het
eigendom is voor een symbolisch bedrag van € 1 overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap). Het
boekverlies is meegenomen in de projectkosten.

Afsch rijv i n g s pe rce nta g es

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 0

3t-L2-20t9 3t-t2-20L4
€ €

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 388 r20

Overlopende activa

Vooru itbetaalde verzekeringen 415 417
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Liquide middelen

ABN AMRO Bank, rekening-courant
ABN AMRO Bank, spaarrekening

Stichtingsvermogen

Overige reserves

Overige reserves

Stand per 1 januari

Resu ltaatbestemmi ng boekjaar

Stand per 31 december

Overlopende passiva

Saldo subsidie en kosten fase 2 onderhanden project 'Luchtwachttoren'
te Schoonebeek
Saldo subsidie en kosten onderhanden project'Viswinkel Joling'te
Assen

3t-72-2079 31-12-2018

€ €

6.29L
29.000

185.439
17.558

Per ultimo 2019 staat een bedrag ad € 6.000 niet ter vrije beschikking, omdat dit vooruitontvangen
subsidies betreffen (per saldo), welk bedrag besteed moet worden aan het project 'Viswinkel Joling'.

35.29t 202.997

30.094 16.24r

20 19 20 18

€

76.24L
13.853

€

27.867
(s.626)

30.094 L6.247

3L-t2-20L9 31-12-2018

€

188.141

6.000

6.000 188.141

€
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Overige bed rijfsopbrengsten

Gerealiseerde subsidie Provincie Drenthe inzake fase 1 project
'Luchtwachttoren' te Schoonebeek
Subsidie Provincie Drenthe 1)

Vergoeding Stichting beheer onroerend goed Synagoge Coevorden inzake
werkzaa mheden Synagoge Coevorden
Vergoeding Bouwbedrijf W.R. Scholten B.V. inzake advieskosten verbouw De
Voorhof
Ontvangen subsidies inzake fase 2 project 'Luchtwachttoren' te Schoonebeek
2)
Mutatie vooruitontvangen subsidies inzake fase 2 project 'Luchtwachttoren'
te Schoonebeek
Ontvangen subsidie inzake project 'Viswinkel Joling' te Assen

Mutatie vooruitontvangen subsidie inzake project'Viswinkel Joling' te Assen

Kosten van projecten

Directe kosten ten behoeve van fase 2 project'Luchtwachttoren'te
Schoonebeek
Boekverl ies bij verkoop' Luchtwachttoren' te Schoonebeek
Vanuit de indirecte kosten toegerekende kosten aan fase 2 project
'Luchtwachttoren' te Schoonebeek
Mutatie bestede kosten inzake fase 2 project'Luchtwachttoren' te
Schoonebeek
Directe kosten ten behoeve van fase 1 project'Luchtwachttoren'te
Schoonebeek

Realisatie
20t9

Realisatie
20 18

€ €

6.320
5.000

2.066

2.479

89.056 202.720

202.720
6.000

(6.000)

(202.720)

301.321 6.320

1) Betreft een subsidie toegekend door de Provincie Drenthe van € 10.000, welke ziet op de periode

2O19-2O2O en in twee delen van ieder € 5.000 wordt uitgekeerd. De subsidie is toegekend voor onder
andere reiskosten en vrijwilligersbijdragen.

2) Stichting Drents Monument heeft ten aanzien van het project 'Luchtwachttoren' te Schoonebeek (fase 2)
in 2018 en 2019 subsidies ontvangen van de provincie Drenthe (€ 182.776), Gemeente Emmen
(€ 56.500), Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 30.000), de NAM (€ 12.500) en Stichting Poppen (€ 10.000).
In totaal bedragen de ontvangen subsidies €291.776. Het project is in 2019 opgeleverd.

259.497
847

16.859

L4.579

t4.579

(14.s79)

6.320

29t.776 6.320
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Bezoldiging van bestuurders en projectleiders

In 2019 zijn vrijwilligersvergoedingen van € 350 per persoon uitgekeerd. Gezien de werkzaamheden ten
behoeve van het project 'Luchtwachttoren' te Schoonebeek is aan een tweetal vrijwilligers een extra
vrijwilligersvergoeding van € 1.000 per persoon uitgekeerd. Daarnaast ontvangen de projectleiders voor de

ten behoeve van Stichting Drents Monument gemaakte kilometers een vergoeding van € 0,25 per

kilometer (op basis van declaratie van gereden kilometers).

In 2019 is op basis van een bestuursbesluit aan een tweetal bestuursleden een vergoeding van € 1.500
respectievelijk € 750 per persoon uitgekeerd. De overige bestuursleden hebben geen vergoeding
ontvangen. Indien van toepassing is aan de bestuursleden een kilometervergoeding à € 0,25 per kilometer
(op basis van declaratie van gereden kilometers) uitbetaald.

Ingevolge het vergoedingenbeleid van Stichting Drents Monument bedraagt de maximale vergoeding
(vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding) € 1.700 per persoon per jaar.

Overige bed rijfskosten

Realisatie
20t9

Realisatie
2018

€€
Kantoorkosten

Verzekering
Secretariële kosten 1)

Reiskosten, representatiekosten en bijeen komsten (vergaderi ngen) bestu u r
Kosten website
Vrijwi I I i gersve rg oed i n gen (vaste vergoed i n g en ki lometervergoed i ng )
Opleid ingskosten vrijwilligers
Reclamekosten
Vergoedi ng bestuu rsleden

454
2.98t
t.42r

57

4.600
150

442
2.250

454
1.120
1.104

2.L45

270

700

12.355 5.793
Aan kosten projecten toe te rekenen kosten (2019: eigen uren/onkosten
project'Luchtwachttoren' te Schoonebeek) 2) (16.8ss) (332)

(4.s04) 5.461

1) de gestegen secretariële kosten houden mede verband met het feit dat in 2019 ook het zogenaamde
Erfgoedberaad voor rekening van Stichting Drents Monument secretarieel wordt ondersteund.

2) in boekjaar 2019 is een bedrag van € 16.829 toegerekend aan de kosten voor het project
'Luchtwachttoren'te Schoonebeek. Alhoewel in boekjaar 2019 verwerkt, ziet dit bedrag op meerdere jaren

en bestaat dit onder andere uit toe te rekenen reiskosten, vrijwilligersvergoedingen, vergoeding
bestuursleden etc.).
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Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €
Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Réntelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten

4
(200)

(1e6)

9

(r74)

(16s)

(200) (174)
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OVERIGE GEGEVENS

Over 2019 is een resultaat behaald van € 13.853. Dit bedrag wordt ten gunste van de overige reserves
gebracht.

De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur die de jaarrekening zal vaststellen in
de bestuursvergadering. Tevens zal de penningmeester decharge worden verleend.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Assen, 4 maart 2020

drs. L. Dijkema, voorzitter E. Hidding, secretaris

drs. F. Geertsma, penningmeester W.F. Postma, lid

H.J. Hulsegge, lid
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