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1.  BESTUURSVERSLAG



Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

1.1  Bestuursverslag

Algemeen

Jaarverslag 2020

Nadat in 2019 uitgebreid onderzoek is gedaan en ondersteuning is gezocht bij een adviseur is uiteindelijk
een plan van aanpak met tijdspad gemaakt. We voerden voorbereidende gesprekken met het
restauratiefonds, architecten SatijnPLus en de Monumentenwacht. In 2020 is de aanvraag daadwerkelijk de
deur uitgegaan. Een en ander heeft geresulteerd in toezeggingen van de Stichting Cultureel Erfgoed,
Stichting De Fundatie en het Prins Bernhard cultuurfonds.

Net zoals in 2020 is 2021 is een heel roerig jaar geweest. Met name de coronapandemie heeft her en der
de nodige problemen veroorzaakt. Ondanks dat zijn er ook veel positieve acties te noemen.

De activiteiten van de stichting bestaan volgens de statuten uit: verwerven, restaureren en in stand houden
van karakteristieke panden in Aarle-Rixtel en omgeving, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Volgens de statuten mag de stichting geen uitkeringen doen aan de oprichters, noch aan de bestuurders
van de stichting, noch aan bloed- en/of aanverwanten van de oprichters of bestuurders van de stichting tot
en met de vierde graad.
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
- W.F.J. Verhoeven

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit drie leden. Het bestuur mag niet zodanig zijn/worden
samengesteld dat meer dan een derde van het aantal leden van het bestuur echtgenoten en/of
geregistreerd partners en/of bloed- en/of aanverwanten (tot en met de vierde graad) en/of
samenlevingspartner van een of meer van de overige bestuursleden zijn.

- J.E. van Zoeren - de Jongh
- A.J.M.G. Schepers

De stichting heeft een ANBI-erkenning als culturele organisatie.

Verslag van de locaties:

In 2021 zijn geen informatiebijeenkomsten bijgewoond van Gemeente en/of Provincie. Door de pandemie
zijn deze ook niet gehouden.

Informatiebijeenkomsten:

Subsidiemogelijkheden voor monumentale panden:

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de horeca in 2021 veel last gehad heeft van de Corona
pandemie. Toch is niet iedereen op dezelfde manier en in dezelfde mate getroffen. Zo moest een
organisatie gedurende de hele periode volledig dicht, kon een tweede een deel van de tijd open zijn en de
derde lukte het om aanvullende activiteiten te ontwikkelen. Het is de Stichting gelukt om voor en met elk
van deze ondernemers passende maatregelen te nemen.
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Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

1.1  Bestuursverslag

Dorpsstraat 1. Studio’s
In 2021 zijn vanaf 01-02-2021 zijn ook de Studio’s verhuurd. Om deze verhuurklaar te maken is
geïnvesteerd in vernieuwing van de keuken, badkamer, sanitair, vloeren en een aanpassing van het
verwarmingssysteem.

Dorpsstraat 1. Conferentiecentrum Couwenbergh

Bij Café Bij Van Dijk is het afgelopen jaar geïnvesteerd in een opslagruimte en een groot afdak over de
volle breedte van het pand. Hiermee is een overkapping ontstaan van circa 100 m2. Hier kan gezegd
worden dat de huidige uitbaters uitstekend voor het pand en de tuin zorgen. Het geheel ziet er uit om door
een ringetje te halen. Des te triester is het dat zij nagenoeg het gehele jaar gesloten moesten blijven in
verband met de pandemie. Verder geen bijzonderheden.

Dorpsstraat 18. Café Bij Van Dijk

Op dit moment is veel meubilair opgeslagen in de kelders. In 2021 is het niet gelukt dit op te ruimen. In
2022 zal opnieuw getracht worden hier een oplossing voor te vinden. De Stichting heeft reeds in 2020
nogmaals bekrachtigd dat de Couwenbergh een lokaal maatschappelijke functie heeft. De uitbaatster is
verzocht hier bij haar activiteiten ook rekening mee te houden. Voor 2021 geldt dit onverminderd. Het is
met name deze lokaal maatschappelijke betekenis die er voor heeft gezorgd dat we in aanmerking kwamen
voor de diverse subsidies. Ook teruggave van de energiebelasting is gebaseerd op het grote aantal
vrijwilligers dat gebruik maakt van de Couwenbergh. De uitvoering van groot onderhoud zou aanvankelijk
plaatsvinden in 2021. Door de Brexit en door de pandemie waren de benodigde leien uit Engeland niet op
tijd beschikbaar. Uitvoering zal nu plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Het betreft hier o.a. vervanging
van de leien op de voorste daken, vernieuwen van het lood en de dakgoten, vernieuwen van de
klokkentoren, herstel van voegwerk en het plaatsen van veiligheidsankers voor de inspecteurs van de
Monumentenwacht.

Eind Februari 2021 het bouwterrein aan de Dorpsstraat 82-84 verkocht aan de Stichting ‘Ons Thuys’, die
hier een woonvoorziening voor mensen met een beperking wil realiseren. In de afwikkeling hiervan zijn
door de Stichting nog aanvullend moeten investeren in het ontruimen en opruimen van deze percelen. Denk
bv. aan grondonderzoek (giftige stoffen, belastbaarheid van de grond, verwijdering van containers puin,
leeghalen van de tuin, etc.).

Dorpsstraat 82, 84. Wasserij Jaantje en werkplaats

Geen bijzonderheden.

Dorpsstraat 20. Tandtechnisch laboratorium

Dorpsstraat 22. De bedrijfswoning bij Café Van Dijk

Geen bijzonderheden.

Groep5700 heeft de opzegging van de huur die zou moeten ingaan op 01-10-2021 ingetrokken. Men heeft
besloten toch te willen blijven. Verder geen bijzonderheden.

Dorpsstraat 1. Groep5700

De Associatie voor Coaching heeft in 2021 haar intrek genomen in het kantoor op de hoek
Kerkstraat/Dorpsstraat. De huur van de Studio’s op de tweede verdieping is tegelijkertijd beëindigd. Verder
geen bijzonderheden.

Dorpsstraat 1. Associatie voor Coaching
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Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

1.1  Bestuursverslag

Aarle-Rixtel, 28 juni 2022
Het bestuur:

W.F.J. Verhoeven A.J.M.G. Schepers

J.E. van Zoeren - de Jongh

Bosscheweg 20. Medisch Centrum De Kapel

Het gesprek met betrekking tot mogelijk verkoop van Dorpsstraat 86 aan de uitbaters van Stout verliep in
2019 wat moeizaam. In 2020 hebben we dit in onderlinge overeenstemming tot een goed einde kunnen
brengen en is een voorlopig koopcontract getekend. In 2021 is één van de uitbaters teruggetreden. De
overgebleven uitbater wil het pand nog wel kopen maar stuit op financieringsproblemen. Eind 2021 zijn er
gesprekken opgestart met mogelijk financiers en het ziet er naar uit dat in het eerste kwartaal van 2022 de
verkoop definitief door kan gaan. Mocht dat niet het geval zijn dan zal de Stichting uitvoering dan wel
ontbinding van de koopovereenkomst eisen door de twee eerdere uitbaters gezamenlijk.

Dorpsstraat 86. Grand Café Stout

Het bestuur gaat voor de komende jaren ervan uit om de stichting te consolideren en werdt hierin gesterkt
door de schenking van € 100.000,- jaarlijks, voor 2017 tot en met 2021. In de loop van 2022 zal besloten
worden of een nieuwe cyclus van schenkingen wenselijk c.q. noodzakelijk is. Consolidatie is met name
nodig om in staat te zijn om structureel onderhoud te plegen en een buffer te hebben in verband met grote
onzekerheid die de overheid uitstraalt met betrekking haar verandering van fiscaal beleid inzake goede
doelen organisaties die monumentenbeheer kan raken.

Consolidatie:

De Stichting is bijzonder blij dat het Medisch Centrum in deze periode een stabiele huurder is gebleken. Met
uitzondering van de tandartsen heeft iedereen door kunnen werken. Tandarts Kolkman heeft zijn praktijk
overgedaan aan de Nederlandse Tandartsen Coöperatie U.A.. Tandarts Kolkman blijft de eerste jaren nog
wel actief voor de nieuwe praktijk. Met de nieuwe praktijk is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten.
Begin 2021 ontving de Stichting Monumentenbehoud signalen dat het Medisch Centrum uit zijn jasje groeit.
De toename van preventieve zorg en de verschuiving van de begeleiding van chronisch zieken vanuit de
ziekenhuizen maken dat er behoefte is aan meer behandelkamers. In 2021 zijn er gesprekken opgestart
met de Zorgboog om te bekijken wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn. De Zorgboog is een belangrijke
buur in deze omdat zij bereid moet zijn wat grond beschikbaar te stellen voor de uitbreiding. In 2022 zullen
de gesprekken verder gaan. Naar verwachting zal het oriëntatiefase nog wel het gehele jaar in beslag
nemen.
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2.  JAARRAPPORT



Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3.930.470 4.065.033
Inventaris 22.126 16.662

3.952.596 4.081.695

Financiële vaste activa 
Overige vorderingen 119.774 165.340

119.774 165.340

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 24.633 40.450
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen - 13.550
Overlopende activa 23.923 21.468

48.556 75.468

Liquide middelen 45.630 18.994

Totaal activazijde 4.166.556 4.341.497

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves 783.232 847.514

783.232     847.514     
Vastgelegd vermogen
Achtergestelde leningen 1.949.501 1.866.014

1.949.501 1.866.014

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 1.241.127 1.344.951

1.241.127 1.344.951

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 11.759 4.295
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 1.105 -
Overlopende passiva 179.832 278.723

192.696 283.018

Totaal passivazijde 4.166.556 4.341.497

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

2.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 379.487 384.981
Subsidiebaten 10.221 2.377
Giften en baten uit fondsenwerving 100.000 100.000
Baten 489.708 487.358

Bruto exploitatieresultaat 489.708 487.358

Afschrijvingen materiële vaste activa 257.446 174.304
Overige personeelskosten - 384
Huisvestingskosten 135.343 182.574
Exploitatie- en machinekosten 1.165 1.797
Verkoopkosten 1.557 2.011
Kantoorkosten 342 658
Algemene kosten 37.185 37.880
Beheerslasten 433.038 399.608

Exploitatieresultaat 56.670 87.750

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.147 4.890
Rentelasten en soortgelijke kosten -122.099 -139.107
Som der financiële baten en lasten -120.952 -134.217
Resultaat -64.282 -46.467

Resultaat -64.282 -46.467

Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve -64.282 -46.467

-64.282 -46.467
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Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met
uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld
in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor
de Jaarverslaggeving van toepassing.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen. 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel, statutair gevestigd te Laarbeek, bestaan
voornamelijk uit:
- Het verwerven, restaureren en in stand houden van historischepanden in Aarle-Rixtel en omgeving.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Dorpsstraat 74 te Aarle-Rixtel.

Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel, statutair gevestigd te Laarbeek is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 17142276.
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Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Vorderingen

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van
korter dan 1 jaar.

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten
indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke
verkoopovereenkomst is afgesloten. 

De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk
maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een
vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Op gebouwen in eigen gebruik wordt tot 50% van de WOZ-waarde
afgeschreven. Op andere gebouwen (zijnde gebouwen ter belegging) wordt tot de WOZ-waarde
afgeschreven.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende
toelichting.
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Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

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.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn
toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid
als bestemmingsfonds.

 - 12 -



Stichting Monumentenbehoud Aarle-Rixtel te Aarle-Rixtel

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat boekwinsten
opgenomen in een herinvesteringsreserve.
Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen
die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf
het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van
bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over
terreinen wordt niet afgeschreven. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

 - 13 -


