Mission Belle
STICHTING B-17G MEMORIAL

Jaarrekening 2021

1.

Jaarverslag

1.1.

Algemeen

Voor u ligt de jaarrekening van "Mission Belle Stichting B-17G Memorial" te Nieuw-Lekkerland.
Middels deze jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
Het doel van de stichting, het realiseren van een monument nabij de plaats waar het toestel
neerstortte, is inmiddels bereikt. Op 29 september 2018 werd het monument aan de Lekdijk onthuld in
de aanwezigheid van zeer veel belangstellenden, waaronder 35 Amerikaanse nabestaanden van de
bemanning van de Mission Belle, en vertegenwoordigers van de Amerikaanse Ambassade en de
Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. Zie de uitgebreide verslaggeving op onze website:
MissionBelle.nl.
Het bestuur wil de herinnering aan de neergeschoten B-17G bommenwerper Mission Belle levend
houden als eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid gevochten hebben. Bij deze crash hebben
inwoners van Nieuw-Lekkerland en Lekkerkerk een belangrijke rol vervuld. Zowel bij de redding van
de overlevenden uit het wrak als bij de (medische) verzorging. Het gedenkteken is tot stand gekomen
met een hartverwarmende medewerking van velen.
De stichting heeft fiscaal de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI), bij de
Belastingdienst geregistreerd onder RSIN 856692876.
1.2.

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen welke allen actief zijn voor het beheer/onderhoud van
het monument en het organiseren van lezingen, presentaties en de herdenkingen.
André Hoogendoorn (voorzitter);
Erik de Ridder (penningmeester, vanaf oktober 2021)
Peter Jan van der Giessen (secretaris);
Gwendolijne De Jong-Verheij (algemeen bestuurslid);
Kees Stam (algemeen bestuurslid);
Wim Hasman (algemeen bestuurslid);
John Heuvelman (algemeen bestuurslid, t/m 31/12/2021, vanaf 1/1/2022 vrijwilliger);
Evert de Bruijn (algemeen bestuurslid / webbeheerder).

1.3.

Activiteiten 2021

Herdenkingen
In 2021 is aandacht besteed aan de volgende herdenkingsmomenten:
4 en 5 mei
Op 4 mei heeft bestuurslid C. Stam samen met zijn kleindochter in kleine kring (ivm Corona) een
bloemstuk gelegd. Een aantal bestuursleden en bewoners uit de directe omgeving van het monument
waren hierbij aanwezig. Op 5 mei is het vlaggenprotocol gevolgd.
Independence Day
Hierbij is het vlaggenprotocol gevolgd en is in aanwezigheid van een aantal bestuursleden een
bloemstuk gelegd door oud bestuurslid Theo Jansen.
Jaarlijkse herdenking
Op 27 november hebben we de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.
Als gevolg van de beperkingen vanwege Corona is de herdenking niet vooraf aangekondigd in de
media.
Aan deze herdenkigsbijeenkomst is medewerking verleend door Burgemeester Seegers en de
kinderburgemeester van Molenlanden Fedde Linneweever, legerpredikant van Driesten en de reenactment groep. De kinderen van de school met de bijbel uit Streefkerk konden dit jaar helaas geen
bijdrage leveren omdat een aantal kinderen in quarantaine zaten. Omdat er geen bekendheid
gegeven is aan de herdenking is deze herdenkigsplechtigheid gefilmd zodat velen waaronder de
Amerikaanse nabestaanden de herdenking op een later moment konden bekijken. Door de bijdrage
van de gemeente zijn de kosten van de herdenkingen meegevallen.
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Kerstavond
Op kerstavond zijn ter nagedachtenis aan de drie omgekomen bemanningsleden kaarsen
aangestoken
Lezingen
- Op 8 juli is door het bestuur een lezing verzorgd voor de kinderen van groep 8 van de School Met de
Bijbel uit Streefkerk.
- Op 11 oktober is een lezing verzorgd voor de ouderen in de Vijf Lelies te Streefkerk. Als dank
hiervoor is een donatie gedaan van 50 euro.
1.4.

Bezoekers

Het gedenkteken wordt goed bezocht. Er staan nog steeds bijna dagelijks mensen bij te kijken.
Als gevolg van Corona zijn er geen Amerikaanse bezoekers.
Website
Het verheugt ons dat de Website www.missionbelle.nl druk wordt bezocht.
Onderstaande cijfers geven een indruk van de aantallen bezoekers;
- Vanaf de start van de website op 25 oktober 2017 heeft de website een totaal aantal van 43.412
bezoekers
- Aantal bezoekers n.a.v. herdenking 2021 is 2.738
- 9 % van de bezoekers is afkomstig uit Amerika, 6 % uit Engeland.
1.5.

Fondsenwerving

In 2021 zijn fondsen geworven doormiddel van;
- Boekverkoop
De verkoop van de laatste boeken heeft nog een bedrag opgeleverd van 30,00 euro
- Donaties
Aan donaties mochten we dit jaar 50,00 euro ontvangen.
Om de fondsenwerving in 2022 meer aandacht te geven is in 2021 gestart met het maken van een
nieuwe flyer. De eerste opzet ligt inmiddels bij een professional die de stichting gratis wil helpen met
het maken van een definitief ontwerp.

1.6 Risico's
Overeenkomst / Recht van opstal
Per 31 juli 2018 hebben we de ondertekende bruikleenovereenkomst van Waterschap Rivierenlanden
ontvangen. De betreffende gronden werden om niets in gebruik gegeven. Medio januari 2020 kwam er
bericht van het Rijksvastgoedbedrijf dat het gedenkteken op grond van het Rijksvastgoedbedrijf zou
staan. Contact tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Waterschap Rivierenlanden was aanleiding voor
Waterschap Rivierenlanden de bruikleenovereenkomst op te zeggen. Vanaf dat moment is getracht
om een huurovereenkomst met recht van opstal af te sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf. Daarbij is
gevraagd of dit onder dezelfde voorwaarden zou kunnen.
Omdat wij het recht van opstal belangrijk vinden kiest het Rijksvastgoedbedrijf echter een formelere
benadering
Dat betekent dat
1) de betreffende gronden ingemeten moeten worden door het kadaster
2) de huur overeenkomst en een acte voor Recht van opstal via de Notaris moet lopen
3) er huur in rekening gebracht gaat worden
De kosten hiervan komen voor rekening van de stichting.
Stand van zaken
Omdat de kadastrale gegevens niet goed verwerkt waren en tijdens de beoordeling van aangeleverde
stukken bleek dat het monument blijkbaar zowel op grond van het Rijksvastgoedbedrijf als het
Waterschap Rivierenlanden staat is het proces vertraagd.
De factuur voor de werkzaamheden van kadaster en Notaris á 947,47 Euro is aangehouden omdat de
gegevens niet kloppen/ de werkzaamheden niet correct uitgevoerd zijn. Voorzichtigheidshalve zijn
deze kosten al wel verwerkt ten laste van het financiële resultaat 2021.
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Huurovereenkomst voor 10 jaar
Voor het gebuik van de grond was een bedrag afgesproken van á 61,11 Euro ingaande na vaststelling
recht van opstal met terug werkende kracht tot 01-01-2021 en vast tot 01-01-2026.
Aangezien niet duidelijk is welke grond van het Rijksvastgoedbedrijf is is nog niet tot betaling over
gegaan.
Verwachte verplichting in 2022
- Kosten akte recht van opstal: 947,47 Euro
- Huur 2021 en 2022: 120,00 Euro
- Totaal: 1067,47 Euro
Hoewel de uitgaven hiervan naar verwachting in 2022 zullen plaatsvinden, zijn de kosten
voorzichtigheidshalve al wel verwerkt ten laste van het financiële resultaat 2021.
1.7.

Jaarrekening 2021

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van kleine
fondsenwervende instellingen als referentiekader gehanteerd. De activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde. De baten en lasten zijn tegen de nominale waarde
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting daarop
De stichting beoogt geen winst. Het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de
bestemmingsfondsen. De bestemmingsfondsen zijn bedoeld om het door de stichting te realiseren
monument voor de toekomst in stand te houden, inclusief de relevante directe omgeving van het
monument.
Het bestuur verwacht dat voor deze instandhouding continuïteit in de fondsenwerving
noodzakelijk is. Zij zal zich daarom inspannen om voldoende fondsen te werven om
het monument tot in lengte van jaren te onderhouden.
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2.

Balans

ACTIVA
31/12/2021
€
€

31/12/2020
€
€

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Voorraad herinneringsboekjes
Overige vorderingen

0,00
50,00

0,00
0,00
50,00

Liquide middelen
Betaalrekening
Kruisposten

4.212,55
0,00
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4.449,19
-40,00
4.212,55

4.409,19
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4.409,19
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PASSIVA
31/12/2021
€
€

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Overige reserves

0,00
3.255,08
0,00

31/12/2020
€
€

0,00
4.409,19
0,00
3.255,08

4.409,19

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Te betalen kosten kadaster en notaris
Te betalen huurlasten

947,47
60,00
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3.

Staat van baten en lasten
2021
€

2020
€

€

€

BATEN
Geworven baten
Particulieren en bedrijven
Loterijorganisaties
Subsidies van overheden
Verbonden organisaties
Andere organisaties zonder winststreven

100,00
0,00
300,00
0,00
0,00

711,62
0,00
601,63
0,00
1.003,65
400,00

Overige baten
Baten uit verkoop herinneringsboek
Baten uit verkoop herinnerings-DVD
Overige baten

30,00
0,00
0,00

Som van de baten

2.316,90
169,81
0,00
1.000,00

30,00

1.169,81

430,00

3.486,71

LASTEN
Lasten besteed aan doelstellingen
Drukkosten verkochte herinneringsboeken
Kosten herinnerings-DVD
Huurlasten
Realisatie en instandhouding monument
Kosten herdenkingen
Juridische kosten (kadaster en notaris)
Diverse lasten besteed aan doelstellingen

0,00
0,00
60,00
90,75
364,00
947,47
0,00

45,00
18,00
0,00
1.473,40
430,00
0,00
0,00
1.462,22

Overige lasten
Secretariaatskosten
Kosten bank, beheer en administratie

0,00
121,89

1.966,40

0,00
122,12
121,89

122,12

Som van de lasten

1.584,11

2.088,52

SALDO VÓÓR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

-1.154,11

1.398,19

Financiële baten en lasten
Rente baten
Rente lasten
Overige financiële baten en lasten

0,00
0,00
0,00

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemming saldo van baten en lasten
Mutatie bestemmingsfondsen

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

-1.154,11

1.398,19

-1.154,11

1.398,19
-1.154,11
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Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten
Bestemmingsfondsen
Het financiële resultaat over 2021 is onttrokken aan het bestemmingsfonds.
De opbouw van het bestemmingsfonds sinds de oprichting van de stichting kan in grote lijnen als volgt
worden verklaard:
Geworven baten
€ 26.074,38
Verkoop herinneringsboekjes/ DVD's minus kosten
€
4.103,05
Totaal baten
€ 30.177,43
Kosten oprichting en onderhoud monument
Kosten onthulling monument
Overige baten en lasten
Totaal lasten

€
€
€
€

-18.997,35
-5.717,00
-2.208,00
-26.922,35

Saldo bestemmingsfonds

€

3.255,08

Dit bestemmingsfonds is bedoeld voor:
- Het verbeteren van de bestrating en terreininrichting bij het monument
- Het bekostigen van de instandhouding van het monument, inclusief toekomstig periodiek onderhoud
Het saldo van het bestemmingsfonds, is naar verwachting nog niet toereikend om deze kosten
volledig te dekken. Het bestuur streeft daarom naar continuering van de fondsenwerving.
In de statuten is opgenomen dat een eventueel batig saldo bij opheffing van de stichting bedoeld is
voor de realisatie van de statutaire doelstellingen en in dat kader toe zal komen aan de "Historische
Vereniging West-Alblasserwaard".

Niet verwerkte rechten en verplichtingen
Niet van toepassing.
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