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Inleiding 
Bijgaand treft u de jaarrekening van Stichting Egmond ’40-’45 over het kalenderjaar 2021. De 
jaarrekening is opgesteld door de penningmeester en secretaris van de stichting.  

Eisen van de jaarrekening 
De jaarrekening van de Stichting Egmond ’40-’45 wordt jaarlijks opgesteld conform het Burgerlijk 
Wetboek. Conform BW-artikel 2:396 is Stichting Egmond ’40-’45 verplicht een eenvoudige 
jaarrekening op te stellen. 

Stichting Egmond ’40-’45 heeft geen toezichthoudend orgaan, waardoor alleen de in de statuten 
beschreven bestuursleden de verplichting hebben deze jaarrekening te ondertekenen. 
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Voorwoord van de voorzitter 
2021 was wederom een bewogen jaar, waarin wij hebben moeten improviseren en creatief moesten 
zijn om onze bezoekers het bunkermuseum te kunnen laten zien. 
Mede dankzij onze vrijwilligers, donateurs en bestuursleden hebben wij toch nog een mooi 
museumjaar kunnen neerzetten. 
 
Omdat er verder in het jaar steeds meer mocht, vanuit de regering i.v.m. Corona, hebben we toch 
een aantal activiteiten (1.1) kunnen doen. Hierdoor hebben we meer bezoekers mogen ontvangen in 
het bunkermuseum. 
Ook achter de schermen hebben wij veel kunnen doen, denk hierbij aan de voorbereidingen voor een 
tweede bunkermuseum locatie naast onze eigen bunkermuseum en bijvoorbeeld onderhoud. 
 
Dit jaarverslag is om te laten zien waar wij met het bunkermuseum staan, zowel met wat wij doen als 
financieel. 
 
Wij hopen dat 2022 weer een goed jaar wordt met volledige openstelling en dat alle activiteiten die 
wij graag willen doen voor onze bezoekers door kunnen gaan. 
 
 
Martijn Visser 
Voorzitter  
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1.  Verslag van het bestuur 
Na een bewogen jaar 2020, hadden we niet verwacht dat 2021 nog een moeilijk jaar zou worden. Het 
coronavirus hield ons opnieuw in de greep, waardoor we maar zeer beperkt open konden zijn. 
Tijdens de momenten dat de opening van onze bunker wel mogelijk was, konden we maar een 
beperkt aantal bezoekers toelaten.  
We hebben er bewust voor gekozen om de veiligheid van zowel onze bezoekers, maar vooral van 
onze vrijwilligers te waarborgen.  
 
De stichting heeft, ondanks de coronacrisis, in 2021 niet stil gezeten. We hebben de bunker 
onderhouden. Het plan voor het openen van een tweede bunker, zoals beschreven in realisatieplan 
uitbreiding Bunkermuseum d.d. 06-05-2020, is verder opgepakt. Het bestuur is in gesprek met de 
gemeente Bergen, de provincie Noord-Holland Noord en PWN. We zijn blij dat we afgelopen jaar een 
deel van de benodigde vergunningen hebben ontvangen. 

1.1  Activiteiten 
In het jaar 2021 hebben we slechts de mogelijkheid gehad om 13 openingszondagen te houden. 
Gelukkig hebben we nog wel enkele activiteiten kunnen doen. Wel 2 maanden later gepland dan 
normaal.  
Uitgebreide verslag van het jaar 2021 in vogelvlucht op onze website http://www.egmond4045.nl 
 
In vogelvlucht het jaar 2021 van Stichting Egmond ’40-’45 en daarmee Bunkermuseum Jansje Schong. 
 

• Start 2021:  
Begon met een lockdown, 6 juni voor het eerst geopend. (2 maanden later dan normaal). 
 

• Rondleidingen en Bunkerdag 2021:  
Door corona geen Rondleiding en Bunkerdag 2021. 
 

• 48th Highlanders reenactors 2021:  
Speciale dag georganiseerd met reenactors, leuke leerzame dag voor jong en oud. 
 

• Nieuwe Promotiefilm 2021:  
Nieuwe promotiefilm gemaakt voor naamsbekendheid en meer bezoekers te trekken. 
 

• Vrijwilligers seizoensaflsuiting 2021:  
Vrijwilligers bijeenkomst kunnen organiseren in vorm van een bioscoop bezoek in Alkmaar. 
 

• Rabobank Clubsupport 2021:  
Mooi bedrag ontvangen door de Rabobank Clubsupport. 
 

• Hotel de Wereld – Replica capitulatietafel vervangen door origineel 2021:  
Originele capitulatietafel in bruikleen gegeven aan Hotel de Wereld. 
 

• Lichtjesavond begraafplaats Bergen NH 2021:  
Kaarsjes geplaatst bij de oorlogsgraven op de begraafplaats in Bergen NH. 
 
 
 
 

http://www.egmond4045.nl/
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2.  Toekomst 
In 2022 willen we verder gaan met onze gebruikelijke opening van het bunkermuseum. Daarnaast 
hopen we de vergunningen voor uitbreiding van de tweede bunker rond te krijgen of hier in elk geval 
verdere stappen in te zetten. Een deel van het bestuur zal zich ook bezig gaan houden met de 
realisering van een monument aan de boulevard in Egmond aan Zee. 

2.1  Activiteiten 
In 2022 hopen we weer onze gebruikelijke 20 openingszondagen te kunnen houden. Naast deze 
openingszondagen staan ook activiteiten op de planning zoals: 
 

• Bunkerdag 2022 
 

• Rondleidingen door duingebied 
 

• Presentaties geven aan verenigingen en stichtingen 
 

• Realisatie 2e bunkermuseum 
 

• Realisatie oorlogsmonument op de boulevard 
 

• Donateursavond 
 

• Vrijwilligersavond 
 

• Lichtjesavond begraafplaats Bergen NH 
 

• Rondleidingen scholen en familiedagen 
 

• Interviews met ooggetuigen van de oorlog 
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3.  Organisatie 
 

3.1  Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: 
 
Voorzitter:  De heer Martijn Visser 
Vice-voorzitter:  De heer Mark de Vassij 
Secretaris:  De heer Michiel Kriele 
Penningmeester: Mevrouw Judith Weghorst 
 
Bestuurslid:  De heer Mathieu Dekker 
Bestuurslid:  De heer Erik Röpke 
Bestuurslid:  De heer Marcel Wind 
 
Conform de statutaire inschrijving bij de kamer van koophandel (KvK 6055134) zijn alleen de vier 
eerstgenoemde bestuursleden verantwoordelijk voor de stichting. Vanuit dat oogpunt zal deze 
jaarrekening ook alleen door hen ondertekend worden. 
 
In 2021 hebben er geen veranderingen in het bestuur plaatsgevonden. 
Conform de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun inzet. Zij hebben echter wel 
recht op vergoeding voor de door hen in functie gemaakte kosten. 

3.2 Vrijwilligers 
De stichting draait naast het bestuur uitsluitend op vrijwilligers. Wij zijn blij met het grote aantal van 
15 vrijwilligers dat ons tijdens openingszondagen en rondleidingen helpt om onze doelstelling te 
waarborgen. 
Onze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun taken. Wel organiseren wij jaarlijks een 
vrijwilligersavond om hen te bedanken. In 2021 zijn we naar de film “Mijn beste vriendin Anne Frank” 
geweest.  
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4. Jaarrekening 
De jaarrekening van 2021. De financiële verantwoording van de stichting vindt plaats aan de hand 
van de transactiedata van de bankgegevens. Er worden geen kosten of opbrengsten via de balans 
verwerkt. Het financiële jaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. 
 

  2021  2020  

Inkomsten      

Donaties   €      5.321,06    €      3.803,95  4.1.1 
Entreegelden   €         828,70    €         960,00   
Verkoop   €        -304,18    €         203,16  4.1.2 
Rondleidingen   €                -      €                -     
ANBI   €                -      €           40,00   
Schenking   €      5.000,00    €    10.000,00  4.1.3 
Totale inkomsten   €    10.845,58    €    15.007,11   

       

      
Bestedingen      

Algemene kosten   €      1.501,38    €      1.989,08   
Reclame   €      3.368,07    €         299,00  4.1.4 
Inrichting   €      1.490,46    €      1.359,53   
Collectie   €         319,53    €      2.058,69   
Representatie   €      1.410,70    €         608,26   
Dotatie / onttrekking reserves   €      2.755,44    €      8.692,55   
Totale kosten/bestedingen   €    10.845,58    €    15.007,11   

      
Activa      

Vaste activa   €               -      €                 -     
Vorderingen en overlopende activa   €               -      €                 -     
Liquide middelen   €    23.805,14    €      21.049,70   
Totale activa   €    23.805,14    €      21.049,70   

      
Passiva      

Reserves   €    23.805,14    €      21.049,70   
Kortlopende schulden      
Totale passiva   €    23.805,14    €      21.049,70   
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4.1  Verklaring van de cijfers 
4.1.1   Donaties 
Binnen de donaties worden zowel de vaste donateurs benoemd als de donaties welke wij als extra 
ontvangen op de openingszondagen. De toename van de donaties zijn in 2021 is te verklaren door 
onder andere een Subsidie van de folders 2021 gezamenlijke folder Huijs Egmont museum van 
Egmond en diverse gulle giften van donateurs. 
We hadden eind 2020 93 vaste donateurs en dit aantal is in 2021 toegenomen met 4 tot 97donateurs 
eind 2021. 
 

4.1.2   Verkoop 
We hebben in 2021 geïnvesteerd in boeken ten behoeve van de verkoop. Deze zal in 2022 dus weer 
een positief resultaat moeten brengen. 

4.1.3   Schenking 
Dankbaar zijn wij voor de schenking van een andere stichting die onbenoemd wil blijven aan onze 
stichting. De schenking benoemd in 2020 hebben we van dezelfde stichting ontvangen. Aan deze 
schenking zijn geen verplichtingen gebonden. 
 

4.1.4   Reclame 
In 2021 hebben we beduidend meer uitgegeven aan reclame. De uitgaven betreffen nieuwe vlaggen 
voor de boulevard, zodat mensen ons duidelijk kunnen vinden op openingsdagen. 
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5. Begroting 
  Begroting 2022  Realisatie 2021 
Inkomsten     
Donaties   €               6.000,00    €             5.321,06  
Entreegelden   €               1.000,00    €                 828,70  
Verkoop   €                  250,00    €               -304,18  
Rondleidingen   €                            -      €                          -    
ANBI   €                            -      €                          -    
Schenking   €                            -      €             5.000,00  
Totale inkomsten   €               7.250,00    €           10.845,58  

     
     
Bestedingen     
Algemene kosten   €               2.000,00    €             3.604,15  
Reclame   €               1.000,00    €             1.368,07  
Inrichting   €               1.750,00    €             1.490,46  
Collectie   €               1.500,00    €                319,53  
Representatie   €               1.000,00    €             1.366,42  
Dotatie / onttrekking reserves  €                            -      €             2.696,95  
Totale kosten/bestedingen   €               7.250,00    €           10.845,58  
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6.  Ondertekening 
Deze jaarrekening is gelezen en ter goedkeuring getekend door het statutaire bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Martijn Visser 
Voorzitter 

 Mark de Vassij 
Vice-voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Michiel Kriele 
Secretaris 

 Judith Weghorst 
Penningmeester 
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