Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
4 1 2 2 3 4 0 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Leidsevaart 146
0 6 3 8 3 8 1 0 1 0

E-mailadres

administratie@koepelkathedraal.nl

Website (*)

www.koepelkathedraal.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 6 7 3 8 2 1 7

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.G.A. Stuycken

Secretaris

B.M.V. Brakel-Uiterwaal

Penningmeester

A.J.M. de Roij van Zuijdewijn

Algemeen bestuurslid

A.J. Smit

Algemeen bestuurslid

A.M. Demmers

Overige informatie
bestuur (*)

Overige bestuursleden: B.J. Putter, A.F.W. Erftemeijer, C.P. Weijers

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel:
a. Instandhouding van de kathedrale basiliek (Koepelkathedraal) in Haarlem.
b. Het doen functioneren van het gebouw als kathedrale kerk.
c. Het gebruik van het gebouw voor bestemmingen, die met de onder b genoemde
functie verenigbaar zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Het werven van fondsen voor instandhouding van het monumentale gebouw
b. Het tegen betaling openstellen van het gebouw ter bezichtiging en/of beklimming van
een van beide torens, die tot de hoogste uitkijkpunten van Haarlem kunnen worden
gerekend.
c. Het organiseren van evenementen, concerten en andere activiteiten om publiek naar
het monumentale gebouw te trekken.
d. Het verzorgen van rondleidingen en het beschikbaar stellen van audiotours om de
nationale en internationale bezoekers te informeren.
e. Voortdurend aandacht te houden voor de staat van het gebouw door inschakeling
van Monumentenwacht en andere instellingen met expertise.
f. Het doen verkrijgen en behouden van lokale en landelijke bekendheid teneinde het
monumentale gebouw onder de aandacht te brengen en te houden. De
koepelkathedraal maakt deel uit van het Grootste Museum van Nederland, een initiatief
van het Catharijne Convent uit Utrecht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Middelen:
a. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door entreegelden, verkopen,
schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties alsmede andere
verkrijgingen.
b. Alle uitgaven van de stichting zullen hieruit worden bestreden.
c. Erfstellingen worden slechts onder voorbehoud van boedelbeschrijving aanvaard.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, kortweg Koepelkathedraal, gebruikt de
inkomsten om het monumentale gebouw in stand te houden. Hierdoor kan het gebouw
niet alleen haar kerkelijke functie behouden, maar ook worden bezocht door zeer
uiteenlopend publiek uit binnen- en buitenland, jong en oud: vanuit interesse is in dit
rijke culturele erfgoed, maar ook gewoon om te genieten van het hoogste uitzichtpunt
van Haarlem of bijvoorbeeld op zoek is naar momenten van stilte en bezinning.
De middelen worden besteed aan onderhoud en vernieuwing, maar ook aan faciliteiten
om verantwoord en professioneel te kunnen werken, zoals kassa- en ticketsystemen,
aansluiting bij Haarlem Marketing etc.
Het vermogen wordt aangehouden op bankrekeningen bij Nederlandse banken.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten die direct te maken hebben met de stichting kunnen worden gedeclareerd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Naast reguliere openstellingen voor het publiek hebben de afgelopen jaren een aantal
activiteiten plaatsgevonden om publiek naar de Koepelkathedraal te trekken. Het
boekjaar 2021 kende wederom langdurige sluitingen vanwege de uitbraak van het
corona-virus en de daarmee samenhangende maatregelen van overheidswege.
Niettemin zijn een tweetal activiteiten opgestart:
a. De wezens van de kathedraal: een klimtocht langs de buitenzijde van de kathedraal
boven de zogenaamde straalkapellen; op deze plaatsen heeft Joseph Cuijpers, de
bouwmeester van de kathedraal, boven op de daken vanaf de grond nauwelijks
zichtbare beelden geplaatst. Deze beelden zijn door de uitgezette klim wel goed te
zien. Zij zijn deels in 3D geprint en in de crypte van de kathedraal nauwkeurig met
toelichtingen te bekijken. Hetzelfde evenement was ook in 2020 opgezet, maar moest
ook toen worden onderbroken vanwege corona.
b. Kerst in de crypte, een evenement waarbij internationale kerststallen worden
tentoongesteld en tegelijkertijd een uitgebreid winter-wonder landschap is opgezet, met
name gericht op de jeugd tijdens hun kerstvakantie. Helaas is ook dit event net als
vorig jaar grotendeels afgelast vanwege corona.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.koepelkathedraal.nl

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.414.018

1.552.549

€

+

€

1.414.018

Voorraden

€

38.474

€

30.885

Vorderingen &
overlopende activa

€

373.537

€

400.344

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
1.552.549

€
161.794

€

+
€

228.562

+
€

573.805

659.791

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

1.987.823

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

40.000

€

40.000

Bestemmingsreserve

€

131.136

€

319.681

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
171.136

€

359.681

Bestemmingsfondsen

€

93.324

€

94.184

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

1.667.114

€

1.687.607

Kortlopende schulden

€

56.249

€

70.868

Totaal

€

1.987.823

€

2.212.340

€

+
€

2.212.340

+

€

+

+

Tot en met 2019 waren alle activiteiten van de stichting gericht op realisatie van de restauratie en bestonden deze reserves uit het zogenoemde
restauratiefonds, waarbij de exploitatieresultaten te allen tijde werden toegevoegd aan of ten laste gebracht van dit fonds. Vanaf 2020 is het financiële
verslag gericht op de instandhouding van de Kathedraal, waarbij het jaarlijkse resultaat wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen, dat in zijn geheel
bestemd is voor toekomstige restauraties.
Batige saldi die in het verleden zijn behaald voor activiteiten, andere dan restauraties, blijven voor deze activiteiten bestemd en zijn opgenomen in
bestemmingsfondsen. Rechten op subsidies uit hoofde van verrichte restauraties en onderhoud worden pas in de jaarrekening verwerkt wanneer deze
subsidies tot uitkering zijn gekomen.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De materiële vaste activa bestaan uit kunstvoorwerpen en niet door de overheid
gesubsidieerde zelfstandige investeringen in gebouw en inventaris die tijdens en na de restauratie zijn gedaan.
De investeringen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

54.152

-61.252

€
€

45.000

+

€
€

45.000

+
0

€
€

37.643

+

€
€

37.643

14.547

+
14.547

€
€

73

263

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

136.868

-46.442

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

50.264

€

46.316

Personeelskosten

€

36.041

€

32.479

Huisvestingskosten

€

60.993

€

67.897

Afschrijvingen

€

160.243

€

148.305

Financiële lasten

€

17.813

€

14.111

Overige lasten

€

59

€

1.870

Som van de lasten

€

325.413

€

310.978

Saldo van baten en lasten

€

-188.545

€

-357.420

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Het exploitatieresultaat is in 2021 helaas wederom negatief uitgevallen vanwege de
langdurige sluiting door corona en het schrappen van evenementen, waar wel kosten
voor waren gemaakt. Door het succes van de evenementen in 2019 kon het negatieve
resultaat door de stichting worden opgevangen. Omdat er in voorgaande jaren
uitsluitend met vrijwilligers is gewerkt kwam de koepelkathedraal niet in aanmerking
voor corona-steun van de overheid.
In het boekjaar 2021 was één personeelslid met een tijdelijk contract op parttime basis
in dienst van de stichting.
Het totale restauratiebedrag van 1971 tot en met 2018 bedroeg € 24.211.338.

www.koepelkathedraal.nl

Open

