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Inleiding

Hollen en stilstaan
Het FIM-jaar 2017-2018 was er één van hollen en stilstaan. Aan het begin
stonden de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer centraal. Met het
Manifest Monumenten leven: instandhouding loont legde de Federatie
Instandhouding Monumenten haar wensen op tafel bij de politieke partijen:
handhaving van de bestaande budgetten voor onderhoud en restauratie en 50
miljoen euro voor nieuw beleid.
Na de verkiezingen werd het stil en een lange kabinetsformatie volgde. Maar toen
in het najaar het regeerakkoord van Rutte III bekend werd, kon de vlag uit. Er
was naar ons geluisterd: bestaande budgetten zijn gehandhaafd en er is zelfs 325
miljoen euro extra in vier jaar voor talloze zaken. Voorwaar een resultaat om
trots op te zijn.
Deze resultaten zijn natuurlijk niet alleen op het conto van de FIM te brengen.
Maar ontegenzeggelijk is het ook het gevolg van een moedig besluit van de
Federatie om extra middelen beschikbaar te stellen om de eigen lobby te
versterken. Dit heeft zonder meer vruchten afgeworpen en een (bescheiden)
intering op het eigen vermogen werd voor lief genomen. Eind 2018 wordt
bekeken of deze vorm van lobby voortgezet kan worden.
De FIM was in deze periode duidelijk één van de belangrijke gesprekspartners
van het Ministerie van OC&W als de spreekbuis van de particuliere
monumentenorganisaties in ons land. Of het nu ging om de besteding van de
extra middelen, de toekomst van de fiscale aftrek of het project Erfgoed telt!,
bestuursleden van de Federatie schoven aan bij overleggen, expertmeetings,
seminars, etc. In dit jaarverslag treft u een samenvatting aan van deze
inspanningen. Inspanningen waarvan we vooral in het FIM-jaar 2018-2019 de
resultaten zullen zien. Er blijft dus nog veel te doen! Blijf via ons twitter account
@FIMonumenten op de hoogte van de actuele stand van zaken!
Leo Endedijk, voorzitter FIM
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Ledenstand
Vereniging Hart voor het Vondelpark en Historisch Tuingenootschap Cascade
hebben per 1-1-2018 hun lidmaatschap opgezegd. De totale contributieopbrengst
komt dit jaar uit op € 45.356,00.
De volgende organisaties zijn in 2017-2018 lid van de FIM:
Agrarisch Erfgoed Nederland
BOEI
CIO-K
Evangelische Broedergemeente Zeist
Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen
Bond Heemschut
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Landelijk Hofjesberaad
Landelijke Federatie het Behouden Huis
Nederlandse Kastelenstichting
Nederlandse Tuinenstichting
Restauratie Opleidingsprojecten
Staatsbosbeheer
Stadsherstel Amsterdam
Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V.
Stadsherstel Utrecht
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland
Stichting Hart voor het Vondelpark* (lidmaatschap per 1-1-2018 opgezegd)
Stichting Het Drentse Landschap
Stichting het Geldersch Landschap / Stichting vrienden der Geldersche Kasteelen
Stichting Het Groninger Landschap
Stichting het Utrechts Monumentenfonds
Stichting het Utrechts Landschap
Stichting Menno van Coehoorn
Stichting Mobiele Collectie Nederland
Stichting Monumenten van de Maatschappij van Weldadigheid
Stichting Oude Gelderse Kerken
Stichting Oude Groninger Kerken
Stichting Oude Hollandse Kerken
Stichting Twickel
Tuinhistorisch Genootschap CASCADE* (lidmaatschap per 1-1-2018 opgezegd)
Vakgroep Restauratie
Vereniging Bewoond Bewaard
Vereniging De Hollandsche Molen
Vereniging Hendrick de Keyser
Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland
Vereniging Natuurmonumenten
Vereniging tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen
Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer
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Doelen van de FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten is de belangenbehartiger van
particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de
landelijke belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten.
De doelen zijn:
1.

De uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de
bescherming, instandhouding en/of het beheer van gebouwde, groene, en
mobiele monumenten.

2.

Het bepalen van gezamenlijke visies over beleid inzake bescherming,
instandhouding en/of beheer.

3.

Het actief uitdragen van die visies op politiek en ambtelijk niveau.

De FIM tracht dit doel te bereiken door het opzetten van een actief netwerk van
personen en instanties en het uitvoeren van lobbywerk ten dienste van de
doelstelling van de vereniging. Daarnaast worden er vergaderingen en
bijeenkomsten georganiseerd, werkgroepen opgericht en notities en
aanbevelingen opgesteld. FIM is dé gesprekspartner van de minister van cultuur
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van de FIM vindt u op onze
website: http://www.fimnederland.nl/wat-doet-de-fim
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Bestuursleden
De bestuursleden van de FIM zijn:
Dhr. Leo Endedijk, De Hollandsche Molen (voorzitter)
Dhr. Karel Loeff, Heemschut (secretaris)
Dhr. Carlo Huijts, Vereniging Hendrick de Keyser (penningmeester)
Dhr. Arno Boon, BOEi
Dhr. Peter Breukink, Stichting Oude Groninger Kerken
Dhr. Jaap Broekhuizen, COI-K
Dhr. Onno Meerstadt, Stadsherstel Amsterdam
Mevr. Jeanine Perryck, Stichting het Geldersch Landschap en Kasteelen
Dhr. Pim Schipper, Vakgroep Restauratie
Mevr. Martine van Lier, Federatie Varend Erfgoed Nederland
Dhr. Eduard Haaksman, Vereniging Bewoond Bewaard
Bestuursondersteuning door ambtelijk secretaris: Dhr. Jephta Dullaart
Email: dullaart@fimnederland.nl
Het bestuur van de FIM komt ongeveer een keer per 6 weken bijeen
(uitgezonderd in de zomervakantieperiode). Leden kunnen tot een week van
tevoren onderwerpen agenderen bij de ambtelijk secretaris. Zie de FIM-website
voor het vergaderschema.
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Vertegenwoordiging besturen/werkgroepen

De FIM is vertegenwoordigd in de volgende besturen of werkgroepen van de
volgende organisaties:
Bestuur van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
(ERM)
Strategic Board Open Monumentendag / Nederland Monumentenland
Programmabegeleiding van het Nationaal Monumentencongres
Klankbordgroep onderzoek instandhoudingsbehoefte groen erfgoed
(afgerond najaar 2017)
Pré-consultatie Omgevingswet
Commissie klankbord van de waarderingskamer
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Verslag 2017 – 2018
Erfgoed Telt: Stelselherziening Monumentenzorg
Het belangrijkste lobbydossier in het afgelopen jaar was ongetwijfeld de door de
Rijksoverheid geïnitieerde evaluatie van het financieringsstelsel van de
monumentenzorg. Onder de projectnaam Erfgoed Telt! wil het ministerie van
OCW i.s.m. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed én met partners uit het
erfgoedveld komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid.
Als vaste gesprekspartner is de FIM door het ministerie gevraagd actief mee te
denken hoe het erfgoedbeleid in Nederland kan worden aangescherpt en
geactualiseerd. Op diverse momenten, zowel formeel als informeel van aard,
heeft het bestuur van de FIM haar standpunten naar voren gebracht.
Bestuursleden van de FIM hebben input gegeven (door bijvoorbeeld zitting te
nemen in een klankbordgroep) op verschillende onderzoeken die in het kader van
Erfgoed Telt zijn uitgevoerd, waaronder de rapporten van Ecorys (evaluatie
financiele stelsel monumentenzorg) en BMC Advies (quickscan gemeentelijke
taakvervulling monumentenzorg).
FIM Expertmeetings
In aanvulling op de expertmeetings die het Projectteam van Erfgoed Telt heeft
georganiseerd, heeft de Federatie in dit proces gebruik willen maken van de
expertise van de aangesloten organisaties en waar nodig ook van deskundigen
daarbuiten. Het bestuur heeft hiertoe een drietal expertmeetings over specifieke
onderwerpen, zoals groen erfgoed, de leegstand van kerken en duurzaamheid
georganiseerd in het najaar van 2017. Doel hiervan was met elkaar na te denken
over de vertaling van mogelijk financiële ruimte in concreet beleid. Anders
gezegd: nu er door het nieuwe kabinet geld beschikbaar komt voor nieuw
erfgoedbeleid, hoe en waar kan dat het beste besteed worden? Hiervoor zijn
ideeën en voorstellen ontwikkeld die zijn ingebracht tijdens het proces van
Erfgoed Telt. Op de website van de FIM vindt u een beknopte samenvatting van
de uitkomsten: http://www.fimnederland.nl/actualiteit/conclusies-enaanbevelingen-fim-expertmeetings
FIM Visiedocument: Erfgoed in transitie
In het najaar van 2017 presenteerde de Federatie haar visiedocument Erfgoed in
transitie door een exemplaar te overhandigen aan OCW-minister Ingrid van
Engelshoven tijdens het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden.
In dit visiedocument Erfgoed in transitie zet de FIM uiteen hoe zij aankijkt tegen
de ontwikkelingen binnen de erfgoedsector zelf en binnen de samenleving als
geheel. Allereerst nemen we onszelf als erfgoedsector kritisch onder de loep en
beschrijven we onze sterke en zwakke kanten, onze bedreigingen maar ook onze
kansen. Vervolgens schetst Erfgoed in transitie de uitdagingen die de
erfgoedsector voor zich ziet en formuleert deze als ambities. Die uitdagingen
vloeien voort uit een schets van de huidige samenleving en van de
maatschappelijke ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten. Binnen
die samenleving in transitie wil de erfgoedsector een verbindende rol spelen. Die
rol is uitgewerkt in drie uitgangspunten. Ter inspiratie voor toekomstige projecten
zijn deze uitgangspunten toegelicht door succesvolle voorbeelden van de
verbindende rol die erfgoed kan spelen. Deze voorbeelden vindt u na het
visiedocument beschreven in het deel Troefkaarten van erfgoed in transitie.
Het visiedocument is via deze link te downloaden:
http://www.fimnederland.nl/actualiteit/fim-visiedocument-overhandigd-aannieuwe-minister-ocw
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Besteding extra middelen Cultuurbrief: restauraties 2018
Het kabinet trekt maar liefst 325 miljoen euro extra uit de aankomende
regeerperiode. Een bedrag van 95 miljoen euro wordt ter beschikking gesteld
voor restauraties aan rijksmonumenten. Voor 2018 is er een budget van 30
miljoen euro beschikbaar. Alleen restauratieprojecten die aan een aantal scherpe
criteria voldoen (waaronder financiering) en waarvan de feitelijke uitvoering dit
jaar begint, komen in aanmerking voor deze eenmalige subsidieregeling.
FIM heeft zich actief bemoeid met het samenstellen van een restauratieprojectenlijst en deze ingediend bij OCW. Teneinde de onafhankelijkheid te
waarborgen, heeft niet het bestuur maar Peter Bouwman, voormalig controller
van het NRF, alle gemelde restauraties langs de meetlat van de criteria gelegd.
De op deze basis samengestelde FIM-lijst bestaat uit ruim 60 objecten en komt
uit op ruim 22 miljoen restauratiekosten. Ook het IPO heeft een lijst met
restauratieprojecten ingeleverd. Er is gepoogd om beide lijsten samen te voegen,
maar dit is om verschillende redenen niet gelukt. Voor de FIM is de eigen lijst het
vertrekpunt en wij vragen het ministerie de daarop genoemde projecten in
principe (uiteraard na beoordeling van subsidiabele kosten en andere
randvoorwaarden) met een subsidie te ondersteunen. Inmiddels heeft de minister
de selectie bekend gemaakt. Lees de berichtgeving hierover op onze website:
http://www.fimnederland.nl/actualiteit/cultuurminister-maakt-selectie-extrarestauratiesubsidies-2018-bekend
Fiscale aftrek monumentenpanden
Het bestuur van de Federatie heeft medio april 2018 een brief gestuurd aan de
minister van OCW waarin het haar standpunt ten aanzien van de fiscale aftrek
uiteenzet. De brief is te downloaden op te website van de FIM. De meerderheid
van het FIM bestuur vindt een omzetting van aftrek in een subsidiesysteem onder
voorwaarden bespreekbaar.
Het middel van fiscale aftrek heeft onmiskenbaar grote voordelen. Belangrijkste is
de zekerheid vooraf voor eigenaren én de mogelijkheid bij omvangrijke
werkzaamheden deze zekerheid ook van te voren vast te leggen. In het streven
naar zo laag mogelijke lastendruk en het centraal stellen van de eigenaar is de
fiscale aftrek zonder meer het beste middel voor particuliere eigenaren om hun
kostbare bezit goed te onderhouden. Aan de andere kant weegt een mogelijk
lager budget voor erfgoed voor de FIM minstens zo zwaar en is ook de gelijke
behandeling van eigenaren, of ze nu subsidie of fiscale aftrek aanvragen, van
groot belang.
Voor de FIM is concluderend een verandering van de fiscale aftrek voor
woonhuiseigenaren aanvaardbaar, onder de volgende voorwaarden:
- het is ons bekend dat er zogenaamde botsproeven zijn gehouden om een
nieuwe subsidieregeling te testen. Wij worden graag geïnformeerd over de
bevindingen daaromtrent.
- een nieuwe subsidieregeling dient zo eenvoudig mogelijk te zijn. De huidige
werkwijze bij de SIM – zowel bij het aanvragen als verantwoorden van
werkzaamheden – dient daarbij niet de norm te zijn. Deze aanpak dient juist
vereenvoudigd te worden. Wij komen graag met voorstellen voor deze
vereenvoudiging, indien u bereid bent hieraan (op termijn) mee te werken.
- een subsidieregeling voor particuliere woonhuiseigenaren zal waarschijnlijk
negatief uitpakken voor de grote eigenaren, met name van buitenplaatsen. Wij
bepleiten nader onderzoek naar deze groep en desgewenst een aanvullende
regeling voor deze “kanjermonumenten”.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat drie leden van de FIM - verenigd in de
Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) een andere opvatting
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hebben over dit onderwerp. Zij hebben een aparte brief naar de minister gestuurd
met hun standpunten. Naar aanleiding van de FIM-brief d.d. 18 april heeft de
FPMe op 30 april nogmaals een brief gestuurd naar de minister waarmee de drie
organisaties nogmaals hun standpunt benadrukken: het behoud, eventueel met
enige aanpassing, van de fiscale aftrek voor particuliere monumenteneigenaren.
Zie verder de berichtgeving hierover op de website van de FIM:
http://www.fimnederland.nl/actualiteit/standpunt-fim-inzake-fiscale-aftrek
Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Eind vorig jaar zijn er bijeenkomsten geweest in het kader van de NOVI, de
Nationale Omgevingsvisie. In het deelrapport over de kwaliteit van de
leefomgeving zijn de begrippen erfgoed en cultuurhistorie weggevallen. Door
protesten van erfgoedorganisaties (FIM, Heemschut) is erfgoed weer terug op de
agenda gekomen. Het kabinet heeft twee nieuwe vraagstukken toegevoegd aan
de NOVI: 1) Nederland van het aardgas af en 2) het bijbouwen van heel veel
woningen. De FIM pleit er voor dat in de NOVI wordt opgenomen dat bij elke
transitie die nodig is, er rekening wordt gehouden met het erfgoed-belang. De
minister van OCW heeft in het gesprek aangegeven te zullen waken over het
belang van erfgoed in de NOVI. FIM zal het NOVI proces goed blijven volgen,
hiermee samenhangend ook de invoering van de Omgevingswet. Dit is sowieso
een thema dat voor de FIM-lobby in de aankomende jaren belangrijk zal worden.
Het bestuur zal in het najaar met een voorstel komen over de te voeren lobby
activiteiten op dit onderwerp.
Jaar van het Europese Cultureel Erfgoed 2018
De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot Jaar van het Europese
Cultureel Erfgoed. De uitrol en invulling van het jaar (o.a. in maandthema's) is in
samenspraak met het Erfgoed Platform van Kunsten'92 - waar de Federatie lid
van is - verder uitgewerkt. Doel van het jaar is om het erfgoedveld te laten
kennismaken met alle kansen die Europa biedt. De internationale Europese
smeltkroes heeft veel te bieden, zowel voor organisaties als voor het publiek.
Het is de bedoeling om in december te komen tot een 'Europese erfgoed agenda'
met thema's die in de aankomende jaren op Europees niveau zullen worden
uitgewerkt. Onderwerpen uit de FIM visie die op deze agenda zullen terugkeren
zijn o.a. een verbetering van de wetenschappelijke onderbouwing en
verduurzaming van monumenten. Het bestuur van de FIM heeft toegezegd mee
te zullen denken over de opstelling van een 'Europese Erfgoed Agenda' en zal als
lid van het Erfgoed Platform van Kunsten'92 hiervoor input leveren.
Nationaal Monumentencongres
In verband met de viering van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa vond
het jaarlijkse Nationaal Monumentencongres plaats in de Friese hoofdstad, in de
door BOEi herbestemde 'Blokhuispoort'. Met het thema 'denken in communities'
(afgeleid van het begrip 'Mienskip' dat de basis vormt van Leeuwarden 2018)
stond de vraag centraal hoe de sector het maatschappelijk draagvlak voor de
instandhouding en gebruik van monumenten kan bevorderen. Voor het eerst was
er een voorprogramma georganiseerd op de woensdagavond. Een andere
vernieuwing was dat de kortere 'fringemeetings' plaats hebben gemaakt voor een
aantal thematische deelsessies. FIM participeerde in een sessie over het project
Erfgoed Telt. Deelnemers deden mee aan een speciaal door het Nationaal
Restauratiefonds ontwikkeld spel waarin de dilemma's van subsidieverdeling
werden verkend. Aan het einde gaf het projectteam van het ministerie van OCW
een update over het proces om tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid te
komen.
Evenals in de voorgaande jaren heeft de Federatie het congres in Leeuwarden
ondersteund met een bijdrage van € 10.000.
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Erfgoedstem
De FIM steunt de Erfgoedstem, een digitale nieuwsbrief die ongeveer 11.000
personen in de erfgoedwereld en daarbuiten ontvangen. De wekelijkse
nieuwsbrief geeft informatie over ontwikkelingen en actuele thema’s die van
belang zijn voor de erfgoedsector. Hierdoor wordt het maatschappelijk draagvlak
voor het werk van monumentenorganisaties en erfgoedprofessionals vergroot.
Ondersteuning van de Erfgoedstem sluit goed aan bij de doelstellingen van de
FIM. Ook voor 2018 kan dit medium weer rekenen op een bijdrage van € 3.000.
Lidmaatschap Kunsten '92
Mede door de goede samenwerking met Kunsten ’92 tijdens de lobby voor afschaf
van de bezuinigingen op erfgoed heeft het bestuur besloten om met ingang van
2017 lid te worden van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. De contributie
bedraagt € 250. Het lidmaatschap zal ook in 2018 worden gecontinueerd.
Communicatie via Twitter: @FIMonumenten
Sinds januari 2018 heeft de FIM een eigen twitter account waarmee het haar
leden en de erfgoedwereld informeert over actuele zaken. Bij deze een oproep
aan de communicatie-medewerkers van de aangesloten organisaties om
@FIMonumenten te volgen, te retweeten en te noemen in eigen berichten die
men graag met de monumentenwereld wilt delen. Mede hierdoor kunnen we
invulling geven aan de wensen van de FIM-leden om beter op de hoogte te zijn
van elkaars zaken. Schroom dan ook niet om interessante (pers)berichten vanuit
de eigen organisatie te mailen naar dullaart@fimnederland.nl. Hierover kan de
FIM dan weer twitteren, waardoor de onderlinge (kennis)uitwisseling wordt
bevorderd.
Dus alle FIM-leden: volg ons op twitter! @FIMonumenten
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Jaarrekening 2017 en Begroting 2018
Ook voor 2018 zullen de betaalde lobby werkzaamheden zorgen voor een
verlies, eveneens op te vangen vanuit de reserves. Voor 2019 kan dit niet
meer. Al met al staat de FIM er nog steeds gezond voor. De reserves zijn
gezakt, maar zijn nog steeds ruim voldoende. Het bestuur zal zich dit najaar
gaan buigen over eventuele voortzetting van betaalde lobby werkzaamheden
in de aankomende jaren en op welke wijze deze gefinancierd kunnen worden.
Hieronder vindt u het overzicht van de jaarrekening 2017 en de begroting
2018.

Rekening 2017
2015

werkelijk

2016

werkelijk

2017

Werkelijk

2017

Begroting

BATEN
Contributie
Giften/Toev. Baten
840 Rente opbrengsten

44.050,00
88,36

TOTAAL BATEN

LASTEN
Doelstelling (direct)
400 Bestuursondersteuning
410 Onderzoek
435 Betaalde inzet voorzitter
430 Communicatie

45.650,00
108,54

44.138,36

13.388,58

45.758,54

10.365,00
975,50
5.858,90
606,26

2.150,78
2.572,46
18.111,82

Doelstelling via derden
475 Monumentencongres
470 Erfgoedstem
460 Diverse lidmaatschappen

10.000,00
3.000,00
250,00

9.390,14
2.390,57
27.974,92
8.830,04

10.000,00
3.000,00
250,00

745,00
50,00
196,63
193,65

45.000,00
120,00

45.371,15

17.805,66

13.250,00
Eigen kosten
425 Bestuurskosten
480 ALV
420 Overige Eigen Kosten
450 Bank kosten

45.356,00
15,15

14.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
48.585,67

10.000,00
3.000,00
250,00
13.250,00

113,53
358,22
200,00
171,91

45.120,00

48.000,00
10.000,00
3.000,00
500,00

13.250,00
2.107,80
149,63

13.500,00
500,00
2.500,00
200,00

TOTAAL LASTEN

1.185,28
32.547,10

843,66
31.899,32

2.257,43
64.093,10

3.200,00
64.700,00

RESULTAAT

11.591,26

13.859,22

18.721,95-

19.580,00-

44.138,36

45.758,54

45.371,15

45.120,00

controle
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BEGROTING 2018
2016

werkelijk

2017

8 mnd

2017

Begroting

2017

Verwacht

2018

Begroting

BATEN
Contributie
Giften/Toev. Baten
840 Rente opbrengsten

45.650,00
108,54

TOTAAL BATEN

LASTEN
Doelstelling (direct)
400 Bestuursondersteuning
410 Onderzoek
435 Lobbywerkzaamheden
430 Communicatie

38.756,00
-

45.758,54

10.365,00
975,50
5.858,90
606,26

38.756,00

7.462,38
12.799,45
445,76
17.805,66

Doelstelling via derden
475 Monumentencongres
470 Erfgoedstem
460 Diverse lidmaatschappen

10.000,00
3.000,00
250,00

14.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00

10.000,00
3.000,00
250,00

113,53
358,22
200,00
171,91

45.006,00
80,00

45.120,00

20.707,59

13.250,00
Eigen kosten
425 Bestuurskosten
480 ALV
420 Overige Eigen Kosten
450 Bank kosten

45.000,00
120,00

45.086,00

12.000,00
2.000,00
28.000,00
5.000,00
48.000,00

10.000,00
3.000,00
500,00
13.250,00

1.488,30
77,80

45.000,00
80,00

14.000,00
4.000,00
20.000,00
6.000,00
47.000,00

10.000,00
3.000,00
500,00
13.500,00

500,00
2.500,00
200,00

45.080,00

44.000,00
10.000,00
3.000,00
500,00

13.500,00
500,00
2.500,00
160,00

13.500,00
500,00
2.500,00
200,00

TOTAAL LASTEN

843,66
31.899,32

1.566,10
35.523,69

3.200,00
64.700,00

3.160,00
63.660,00

3.200,00
60.700,00

RESULTAAT

13.859,22

3.232,31

19.580,00-

18.574,00-

15.620,00-

45.758,54

38.756,00

45.120,00

45.086,00

45.080,00

controle
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