
 
  

Jaarverslag 2021 Stichting Monumentenbehoud Groede.  

Doelstelling: 

Stichting Monumentenbehoud heeft als doel: 

Het verkrijgen en in stand houden van beschermde monumenten, zoals bedoeld in de 
monumentenwet, in West Zeeuwsch-Vlaanderen en in het bijzonder in de kern /Groede, 
dit alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door 
onderhoud en beheer monumenten. 

Organisatie gegevens: 

Naam: Stichting Monumentenbehoud Groede 

Gehuisvest te; Molenstraat 28          Groede 

p/a : Slijkstraat 10, 4503 BC Groede 

Tel. 0117-401424; email: erfgoed@zeelandnet.nl 

Website: het-Vlaemsche-Erfgoed.nl  

Kvk:   41110814 

Samenstelling bestuur: 

A.P.J. Oosterling voorzitter 

F. Rodts  lid 

C.A. Oosterling-Versluijs  secretaris/penningmeester 

 Beroep en nevenfuncties van bestuursleden: 

A.P.J. Oosterling is gepensioneerd leraar. Hij  is voorzitter van St. Monumentenbehoud Groede.  
En  bestuurder van St. Yot Brugge. Hij heeft een huistheater in de straat van het Vlaemsche 
Erfgoed en ontvangt daarin ook groepen. 

F. Rodts is edelsmid en organist. Hij is voorzitter van ‘VZW Vrienden van Watervliet’ en 
bestuurslid van St. Monumentenbehoud Groede. 

C.A. Oosterling-Versluijs is gepensioneerd organisatieadviseur en counselor. Zij is bestuurslid van 
St. Monumentenbehoud Groede, St. Jota te Oostburg en St. Klara te Waterlandkerkje. 

mailto:erfgoed@zeelandnet.nl


Beleid eigen vermogen. 

Ons eigen vermogen is klein en nodig om evt. financiële strubbelingen en onverwacht onderhoud 
het hoofd te kunnen bieden.  

Kort  jaarverslag. 

Door de corona pandemie zijn er  ook dit jaar weinig activiteiten in de kerk geweest. Wel zijn er in 
de zomermaanden toen Het Vlaemsche Erfgoed weer open mocht zijn workshops gehouden, die 
behoorlijk druk bezocht zijn.   

Het Lutherproject dat een eerste start gehad heeft in 2020 heeft ook geringe voortgang gekend 
door de pandemie. Maar het enthousiasme is er nog en we verwachten in het komend jaar 
behoorlijke voortgang te maken. 

Florian Rodts is tot het bestuur toegetreden. Zijn aandachtspunt zal het project zijn: een orgel 
terug in de kerk. Hij is zelf een begaafd organist en kan met verstand van zaken aan de gang 
gaan. 

Tot onze spijt is met een van de buren een conflict ontstaan over het ‘recht van overpad’ dat de 
Stichting heeft over het pad naast de kerk naar de tuin. Een tijdlang was dat op zo’n manier dat 
een tuinman zijn werk niet kon doen. We hopen er uit te komen in de loop van het volgende jaar. 

De tuin blijft het zorgenkind. Deze valt helaas niet onder het reguliere onderhoud monumenten. Er 
zijn dan eigenlijk ook geen middelen om deze op te knappen. We hopen dat dit meegenomen kan 
worden in een groter plan van aanpassingen van de inrichting in de kerk.  
  
  
  
Januari 2022.  

Het bestuur van Stichting Monumentenbehoud Groede.  

  



                                 
     

 Jaarrekening 2021. 

Balans per 1 januari 2021. 

Ac2va: 
Bank  € 26.793,59 
Totaal     € 26.793,59 

Passiva: 
Reserve onderhoud  €       - 
Reserve onderhoud beeldje  -       832,42 
Reserve inventaris  -  22.300,00 
Posi2ef kapitaal  -    3.661,17 
Totaal     € 26.793,59 

Exploita4erekening: 

Inkomsten:   Uitgaven: 
Onderhoud subsidie  €   5.255,00   Gas/electra/internet €  2.939,17 
Rente                            -           2,64   onderhoud  -   1.500,00 
Huur derden                -      350,00   beveiliging  -       686,01 
Huur St. Groede          -   2.589,17   belas2ng  -       650,08 
   Verzekeringen  -       885,74 
   Kantoorkosten -       851,32 
   Bankkosten  -        129,35 

Totaal                          €  8.196,81      €  7.642,42 

Resultaat;                   €     554,39 

Balans per 31.12.2021 

Bank  € 26.347,98 
Totaal     € 26.347,98 

Passiva: 
Reserve onderhoud  €    3.754,25 
Reserve onderhoud beeldje  -       832,42 
Reserve inventaris  -  22.300,00 
Posi2ef kapitaal  -        461,31 

          



Totaal     € 26.347,98  


