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1

Bestuursverslag

1.1

Bestuurs‐ en activiteitenverslag

1.1.1 Doelstelling en targets
Stichting 1940-1945 behartigt de belangen van verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en
burger-oorlogsgetroffenen. De Stichting begeleidt aanvragen in het kader van de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp), Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
(Wuv) en Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en verzorgt de
uitbetalingen van buitengewone pensioenen. Waar nodig en mogelijk ondersteunt de Stichting
cliënten op juridisch of medisch vlak. Verder voorziet de Stichting in sociale dienstverlening en
ondersteunt het vrijwilligerswerk.

1.1.2 Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Stichting 1940-1945 werd in 2018 gevormd door:
drs. J.W. Reerds MBA
drs. A. Osinga
drs. G.E.T. van Bellen

voorzitter
lid
lid

(sinds 1 september 2018)

1.1.3 Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werd in 2018 gevormd door:
drs. F.W. Weisglas
drs. M.L. Bot
drs. J.B.M. Streppel
drs. J.J.M. Goderie
mr. R.J. van der Kluit
dhr. A.F.J. van Overmeire RA

voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid

(tot 1 mei 2019)

(per 1 december 2018)

1.1.4 Activiteiten
Met ingang van 1 januari 2018 is de administratieve inrichting van de uitvoering van de
gesubsidieerde WOII-taken gewijzigd. Aanleiding hiertoe zijn onder meer:




dat met ingang van 2016 de subsidiering voor de doelgroepgerichte taken van Stichting
1940-1945 in gebundelde vorm met die van Stichting Pelita wordt aangevraagd door en
toegekend aan Stichting Arq. Het financieel risico en de verantwoordingsverplichting inzake
deze subsidiering is hierdoor bij Arq komen te liggen; en
dat met ingang van 2018 de uitvoering van de doelgroepgerichte taken (i.c. de sociale
dienstverlening en de rapportage- en betaaltaak) van Stichting 1940-1945 met die van
Stichting Pelita bijeen is gebracht in een geïntegreerd verband onder eenhoofdige aansturing.

De uitvoering van de bewuste taken is ondergebracht in een resultaat verantwoordelijke eenheid
binnen Stichting Arq, Arq Kennis & Doelgroepen WOII (K&D WOII).
Een direct gevolg van deze herinrichting is dat de kosten en de baten van de gesubsidieerde
taken (i.c. de sociale dienstverlening en de rapportage- en betaaltaak) geen onderdeel meer
uitmaken van de jaarrekening van Stichting 1940-1945, maar opgenomen zijn in de begroting en
de verantwoording van Arq K&D WOII. De jaarrekening van Stichting 1940-1945 beperkt zich
derhalve tot de eigen taken van de Stichting.
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Onder de eigen taken worden onderscheiden:






Algemeen: ondersteuning van de vrijwilligers, activiteiten voor de doelgroep (Contactblad,
contactbijeenkomsten), herdenken, kennisfunctie (bijzondere leerstoel, Arq WO-II
programma), afstemming met andere organisaties.
Archiefbewerking: de bewerking van het personenarchief is in 2018 volledig afgerond. Dit
archief is in december 2018 fysiek overgebracht naar het Nationaal Archief.
Eind 2018 is een start gemaakt met de bewerking van het organisatiearchief. Hiervoor is
een VWS-projectsubsidie beschikbaar voor de periode 2018 tot en met 2022.
Detacheringen: betreft de – kostendekkende – detachering bij Stichting De
Eerebegraafplaats te Bloemendaal.

Tot de kerntaken van Stichting 1940-1945 behoort de uitvoering van de wettelijke taken, zoals
vastgelegd in de wetten voor oorlogsgetroffenen. Door de hierboven omschreven herinrichting is
de uitvoering van deze taak ondergebracht bij Arq K&D WOII, onder verantwoordelijkheid van
een eenhoofdige leiding (i.c. de directeur van Stichting Pelita).
In de praktijk worden de werkzaamheden geïntegreerd uitgevoerd door medewerkers van
Stichting 1940-1945 en Stichting Pelita. Hetzelfde is van toepassing op de taak sociale
dienstverlening. De activiteiten worden uitgevoerd met behoud van herkenbare identiteit van
Stichting 1940-1945 voor de doelgroep en externe belanghebbenden
Voor de Wbp zijn in 2018 7 eerste aanvragen voor een buitengewoon pensioen afgehandeld en
ten behoeve van aanvragen van nabestaanden verstrekte de Stichting 15
waardigheidsverklaringen. Daarnaast werden voor de Wuv en Wubo 13 eerste en 52 aanvullende
aanvragen afgehandeld.
De Stichting gaf 15 keer juridische ondersteuning of uitgebreid advies in verband met procedures
in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen. Daarnaast werd 70 keer uitgebreid juridisch
advies uitgebracht of bemiddeld bij juridische kwesties die in nauw verband stonden met de
wetten voor oorlogsgetroffenen.
Het maatschappelijk werk ten behoeve van de doelgroep van Stichting 1940-1945 wordt
uitgevoerd door Stichting De Basis in Doorn. In verband met de monitor- en verwijsfunctie vond
regelmatig overleg plaats met Stichting De Basis.
In verband met de sociale dienstverlening kunnen cliënten zich voor informatie, hulp of een
“luisterend oor“ wenden tot de Stichting 1940-1945. In 2018 gebeurde dat 160 keer. Daarnaast
werden 104 verzoeken om inzage in dossiers afgehandeld. Sinds de overdracht van het
personenarchief naar het Nationaal Archief wordt voor inzage in WBP-dossiers verwezen naar de
SVB.
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Er zijn momenteel ruim 65 vrijwilligers actief, die onder andere bezoeken afleggen en
lotgenotenbijeenkomsten, contactgroepen en vakantieweken organiseren. Zij worden daarbij
ondersteund door medewerkers van Stichting 1940-1945.
In het kader van de zogenaamde paraplufunctie voor doelgroeporganisaties ondersteunde
Stichting 1940-1945 het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS), het Comité
Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, het Herdenkingscomité Buchenwald en de Stichting
‘Vriendenkring Mauthausen’.
Het Contactblad 1940-1945 is in 2018 vier keer verschenen in een oplage van 2.400 exemplaren.
Het verscheen in combinatie met Impact Magazine.
Conservering van het persoonsarchief van Stichting 1940-1945 door eigen medewerkers is in
2018 afgerond en het archief is overgedragen aan het Nationaal Archief, waardoor het voor de
toekomst veilig is gesteld. Eind 2018 is begonnen met bewerking van het organisatiearchief dat
over enkele jaren eveneens overgedragen zal worden aan het Nationaal Archief. De bewerking
van het organisatiearchief is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van VWS.

1.1.5 Pensioentaak WBP
Stichting 1940-1945 heeft wettelijk tot taak de pensioenuitkeringen te verzorgen ingevolge de
Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945 (WBP). Desgewenst incasseert Stichting 1940-1945
voor de betreffende WBP-gerechtigden ook andere pensioenen (de zgn. Q-pensioenen) om deze
tezamen met het WBP-pensioen aan betrokkenen uit te keren.
De uitvoering van deze taak is door Stichting 1940-1945 uitbesteed aan Arq. Om de continuïteit
van de uitvoering van de taak te waarborgen is in 2018 gewerkt aan de overheveling van de
pensioenverwerking naar het binnen Arq gebruikte financiële pakket (Afas-Profit). Het resultaat
hiervan is dat de WBP- en de Q-pensioenen met ingang van januari 2019 in Afas-Profit worden
verwerkt.
Het aantal cliënten dat namens de Stichting maandelijks een buitengewoon pensioen ontving,
daalde van 1.353 in december 2017 naar 1.181 in december 2018.
Het verloop van het volume van de uitbetaalde pensioenen is als volgt:

Realisatie
2018
€
Uitbetaalde pensioenen en uitkeringen
- Buitengewone pensioenen
- Q-pensioenen
Ontvangen pensioenen en uitkeringen
- Buitengewone pensioenen
- Q-pensioenen

25.140.549
3.347.834

28.756.425
3.825.152

-25.140.549
-3.349.972

-28.756.477
-3.813.871

-2.138

11.230

Totaal pensioenen
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1.1.6 Medewerkers
Stichting 1940-1945 is een organisatie in afbouw. De afname van de doelgroep gaat gepaard met
een vermindering van de te verrichten werkzaamheden. Uitgangspunt is om niet over te gaan tot
gedwongen ontslag van medewerkers, maar – conform het Sociaal Plan – te zoeken naar
vervangend werk, zo mogelijk binnen Stichting Arq. Enkele medewerkers werken al gedeeltelijk
voor Stichting Arq.

1.1.7 Groepsverhoudingen en strategisch model
Per 1 januari 2018 is de resultaat verantwoordelijke eenheid Arq K&D WOII opgericht.
In dit organisatieverband worden de gesubsidieerde taken geïntegreerd uitgevoerd met die van
Stichting Pelita, er is sprake van één backoffice. De identiteitsgevoelige activiteiten voor de
doelgroep blijven uitgevoerd onder de naam van Stichting 1940-1945.
Gevolg van de overheveling van de uitvoering van de gesubsidieerde taken van Stichting 19401945 naar Arq K&D WOII is dat de resultatenrekening 2018 op diverse punten minder goed
vergelijkbaar is met die van 2017. De met deze uitvoering gemoeide personele en materiële
kosten én de hiervoor verkregen subsidies en vergoedingen maken geen deel meer uit van de
jaarrekening van Stichting 1940-1945, maar zijn, via de verantwoording van Arq K&D WOII,
opgenomen in de jaarrekening van Stichting Arq.
Binnen Arq K&D WOII wordt nauw samengewerkt met Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en
Geweld. Met Stichting Pelita en Centrum 45 wordt gezamenlijk het Aanspreekpunt Naoorlogse
Generatie bemand en de Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie uitgevoerd.
Met het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, Stichting Centrum ’45 en Stichting
Pelita werkt de Stichting samen in het Arq WO2-programma, met als doel de kwaliteit van
behandeling, dienstverlening en belangenbehartiging van WO-II-getroffenen op peil te houden en
de expertise betreffende WO-II aan te wenden ten behoeve van slachtoffers van actuele
conflicten.

1.1.8 Vermogensbeleid
Het vermogen van Stichting 1940-1945 is enerzijds bedoeld om inkomsten te genereren voor
toekomstige uitgaven die passen binnen de statutaire doelstellingen en anderzijds ter dekking
van aangegane verplichtingen. Het vermogen is daartoe uitgesplitst in diverse reserves, fondsen
en voorzieningen; omvang en bestemmingen worden nader aangeduid in de toelichting op de
balans.
Sinds medio 2016 is het beheer van de belegde gelden geheel uitbesteed aan een
gespecialiseerde vermogensbeheerder. Op advies van de vermogensbeheerder is gekozen voor
een neutraal beleggingsprofiel op basis van de lange termijn doelstellingen met het vermogen.
Een neutraal beleggingsprofiel richt zich op inkomsten uit vermogen en op vermogensgroei op
lange termijn. De belegging binnen de portefeuille worden verdeeld over risicomijdende
beleggingen (zoals obligaties en liquiditeiten) en risicodragende beleggingen (zoals aandelen,
onroerend goed en grondstoffen) op basis van overeengekomen bandbreedtes. De
overeengekomen bandbreedtes zijn: risicomijdende beleggingen minimum 25%, maximum 65%;
risicodragend: minimum 20%, maximum 75%.
Anders dan 2017 was 2018 een slecht beleggingsjaar. Met name in de laatste maanden van het
jaar was het beursklimaat zeer guur, waardoor een fors ongerealiseerd koersresultaat is
ontstaan, hetgeen hard doorwerkt op het financieel resultaat over 2018.
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1.1.9 Risico’s en onzekerheden
De doelgroep van Stichting 1940-1945 neemt geleidelijk aan af, met als gevolg een verminderend
beroep op de hulp- en dienstverlening. Stichting 1940-1945 is een organisatie in afbouw. De
organisatie wordt kwetsbaarder en de continuïteit van de hulp- en dienstverlening staat hierdoor
onder druk.
De mogelijke risico’s wordt onder meer het hoofd geboden door intensief samen te werken met
Arq-partners Stichting Pelita, het Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting
Centrum ’45.
De grootste financiële risico’s betreffen beleggingsrisico’s van het vermogen. Zoals in de vorige
paragraaf beschreven is met de overgang naar extern vermogensbeheer een belangrijke stap
gezet naar betere beheersing van deze risico’s. Het vermogen wordt nu actief beheerd en met
een belangrijk grotere spreiding over de diverse beleggingscategorieën en -producten.
De solvabiliteit en de liquiditeit van Stichting 1940-1945 is op balansdatum gezond.; de
solvabiliteit bedraagt 83.5% en de current ratio liquiditeit 0,80. Krediet- en/of liquiditeitsrisco’s
doen zich niet voor.

1.1.10 Financieel resultaat
Het negatief exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 814.390 (2017: € 183.013 negatief). In de
begroting 2018 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 191.612. Het resultaat
was derhalve € 622.778 nadeliger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

De afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting is met name het gevolg van:

verschil (* € 1.000)
per saldo lagere kosten
lagere personele kosten
lagere kosten doelgroepactiviteiten

-1,7
-60,2
-62,0

saldo hogere kosten / lagere opbrengsten
beëindigingsvergoeding
hogere algemene kosten
negatief saldo financiële baten en lasten
lager saldo mutaties reserves en voorzieningen
overige factoren

120,0
35,7
346,4
178,4
4,3
684,8
622,8
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1.1.11 Verwachtingen voor de toekomst
In de loop der jaren zijn belangrijke stappen gezet, waardoor de uitbetaling van de buitengewone
pensioenen en de uitvoering van het maatschappelijk werk ten behoeve van de doelgroep van de
Stichting ook in de toekomst geborgd zijn. De overbrenging van de uitvoering van de
gesubsidieerde taken in de resultaat verantwoordelijke eenheid Arq K&D WOII is eveneens in dit
kader te plaatsen.
Stichting 1940-1945 stelt zich ten doel er voor te zorgen dat ook in de toekomst het
gedachtegoed van de Stichting – de herinnering aan zowel verzet, vervolging en geweld tegen
burgers in de jaren 1940-1945 als aan de wijze waarop Stichting 1940-1945 invulling heeft
gegeven aan de ‘ereschuld’ en ‘bijzondere solidariteit’ – zal worden bewaard en uitgedragen. Ter
gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van Stichting 1940-1945 is in 2015 overgegaan tot de
instelling van de bijzondere leerstoel Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet
tegen onderdrukking en vervolging bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit
Utrecht. De bijzondere leerstoel is per 1 juli 2015 ingesteld voor de duur van vijf jaar.

1.1.12 Tot slot / Woord van dank
Ook in 2018 heeft Stichting 1940-1945 op verschillende manieren invulling gegeven aan de in
1944 gedane belofte. Dit was niet alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers, maar
is zeker ook de verdienste van de vele vrijwilligers, die op zeer uiteenlopende manieren een
bijdrage hebben geleverd aan de werkzaamheden van de Stichting. Wij zijn hen daar zeer
dankbaar voor.

Stichting 1940-1945
Raad van Bestuur
drs. J.W. Reeds MBA,
drs. A. Osinga
mw. drs. G.E.T. van Bellen

voorzitter
lid
lid

Directeur
Mw. J.A. Oost
Raad van Advies
mw. J.M. Hage-Zoetewei
mw. drs. S.E. Scheepstra
J.H. de Boef
drs. E.R. van den Bout RA
G.D. Yspeert
drs. J.B. Weitkamp

voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
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2

Jaarrekening 2018

2.1

Balans per 31 december

(Na resultaatverdeling)

Activa

Ref.

31-12-2018

31-12-2017
€

€

Vaste activa

Materiële vaste activa

2.5.1.1

1

1

Financiële vaste activa

2.5.1.2

4.554.577

5.538.151

4.554.578

5.538.152

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

2.5.2.1

92.941

38.730

Liquide middelen

2.5.2.2

589.634

687.521

682.575

726.251

5.237.153

6.264.404

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
29-05-2019
d.d. ...................
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Passiva

Ref.

31-12-2018

31-12-2017
€

€

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

2.5.3

100

100

Reserves en fondsen

2.5.3

437.499

612.416

Algemene reserve

2.5.3

3.870.596

4.510.069

Voorzieningen

2.5.3.3

Kortlopende schulden
en overlopende passiva

2.5.4

4.308.195

5.122.585

86.078

179.320

842.881

962.499

5.237.153

6.264.404

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
29-05-2019
d.d. ...................
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2.2

Staat van baten en lasten over 2018

Ref.

Bijdragen, contributies en legaten
Subsidies en vergoedingen
Overige bedrijfsopbrengsten

2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3

Totaal baten

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten

2.6.3.1
2.6.3.2

Begroting Jaarrekening Jaarrekening
2018
2018
2017
€
€
€
2.500
28.524
31.113

2.363
24.685
30.803

4.499
683.391
38.103

62.137

57.852

725.993

200.745
136.503

319.002
290.356

484.499
722.997

337.249

609.358

1.207.496

-275.112

-551.506

-481.504

83.500

-262.884

298.491

-191.612

-814.390

-183.012

Totaal lasten

Financiële baten minus lasten

2.6.4

RESULTAAT
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Ref.

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve
Bestemmingsreserveaanvullend sociaal beleid
Bestemmingsreserve pensioentaak
Bestemmingsreserve bijzondere leerstoel

2.5.3.1
2.5.3.1
2.5.3.1
2.5.3.1

Begroting Jaarrekening Jaarrekening
2018
2018
2017
€
€
€
-191.612

-191.612

-639.473
-120.000
-25.003
-29.914

-115.971

-814.390

-183.013

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
29-05-2019
d.d. ...................
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-37.857
-29.186

2.3 Kasstroomoverzicht over 2018
2018
€

2017
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat (exclusief financiële baten en lasten)

€

€

-551.506

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen (im-)materiële vaste activa
- mutaties voorzieningen

-93.243

-481.504

-97.865
-93.243

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen en overlopende activa
- kortlopende schulden en overlopende passiva

-54.211
-119.618

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Ontvangen dividend -/- kosten

67.748
55.672
-173.829

123.420

-818.578

-455.949

21.164
-6.480
-32.215

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie materiële vaste activa
Mutatie financiële vaste activa

15.650
-4.146
-32.358
-17.531

-20.854

-836.108

-476.804

738.221

Totaal

-97.865

-1.056.209
738.221

-1.056.209

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige mutaties eigen vermogen

-

-

Totaal

-

Mutatie liquide middelen

-

-97.888

-1.533.013

2018
verloop van de geldmiddelen

€

stand per 1 januari

2017
€

€

687.521

mutatie boekjaar

-97.888

stand per 31 december

589.634

€
2.220.534
-1.533.013

687.521

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Stichting 1940-1945 jaarrekening 2018
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Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
29-05-2019
d.d. ...................

2.4

Algemene toelichting

2.4.1 Activiteiten
Stichting 1940-1945 is opgericht op 13 oktober 1944.
Stichting 1940-1945 behartigt de belangen van verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en
burger-oorlogsgetroffenen. De Stichting begeleidt aanvragen in het kader van de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp), Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
(Wuv) en Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en verzorgt de
uitbetalingen van buitengewone pensioenen. Waar nodig en mogelijk ondersteunt de Stichting
cliënten op juridisch of medisch vlak. Verder voorziet de Stichting in sociale dienstverlening en
ondersteunt het vrijwilligerswerk.
2.4.2 vestiging en inschrijving KvK
Stichting 1940-1945 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41198317.
De Stichting is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam en houdt kantoor op Nienoord 5,
1112 XE Diemen.

Diemen, 29 mei 2019
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2.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.4.1 Algemeen
De statutaire naam van Stichting 1940-1945 is “Stichting 1940-1945”. De stichting is statutair
gevestigd in de gemeente Amsterdam.
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31
december.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1
Kleine organisaties-zonder-winststreven.
Alle bedragen in deze jaarrekening luiden in euro's.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat
zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
2.4.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
2.4.3 Groepsverhoudingen
Stichting 1940-1945 behoort tot de Arq Psychotrauma Expert Groep. Aan het hoofd van deze
groep staat Stichting Arq te Diemen. De jaarrekening van Stichting 1940-1945 is opgenomen in
de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Stichting Arq.
2.4.4 Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire leden van de Raad van Bestuur, directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in directie en/of management van de Stichting of de moedermaatschappij
van de stichtingen zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van
de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
2.4.5 Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
In 2018 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.
2.4.6 Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling.
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2.4.7

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.4.7.1
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de
historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen,
worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
2.4.7.2
Materiële vaste activa
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.
2.4.7.3
Financiële vaste activa
Beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële
waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde.
Andere dan beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere
actuele (reële) waarde. In dat laatste geval wordt de reële waarde benaderd met behulp van
algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en –technieken.
Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in
de winst-en-verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde
gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct
in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
2.4.7.4
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de
hand van
de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente
rente-inkomsten ten gunste van de resultatenrekening gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
2.4.7.5
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan een
jaar. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
2.4.7.6
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is
en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
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toegestaan, is dit deel verantwoord
als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het
bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden worden opgelegd. Indien
deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds
vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn
gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden,
maar door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen
vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting
worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het
feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden ook in de staat van
baten en lasten verantwoord.
2.4.7.7
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting,
wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
2.4.7.8
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één
jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend
jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
2.4.8

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

2.4.8.1
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar,
met
inachtneming
van
de
hiervoor
reeds
vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een
geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de
(toelichting op de) resultatenrekening verwerkt onder vermelding van de aard van de
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet
bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk
bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan een bestemmingsreserve respectievelijk -fonds
wordt als besteding (last) verwerkt in de resultatenrekening.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan
wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de
resultatenrekening wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van
de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de resultaten rekening wordt
vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden
posten van het eigen vermogen.
2.4.8.2
Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en
risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald,
worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat
van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of
Completion’-methode, ofwel de PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat
(nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als nettoomzet verwerkt in de staat van baten en lasten tot het bedrag van de gemaakte projectkosten,
dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-enverliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare
wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar
rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden,
dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Dit
verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt
onderdeel uit van de post onderhanden projecten.
Overheidssubsidies 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.
Opbrengsten uit donaties, contributies en legaten worden als bate verantwoord in de winst-enverliesrekening in het jaar waarin deze donaties, contributies en legaten zijn ontvangen.
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2.4.8.3
Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van
baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
2.4.8.4
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
2.4.8.5
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in
de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als
verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er
sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige
betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte
vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling
van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de
verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen
worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten
verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief
ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel
of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met
personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht.
2.4.8.6
Pensioenen
Stichting 1940-1945 heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Voor de
pensioenregeling in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde
leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling
is ondergebracht bij het ABP.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan
pensioenfondsen betaald door voornoemde stichting en bijgevolg in de pensioenregeling
verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe
berekening van de dekkingsgraad. Deze zgn. beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de
laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu
minder sterk schommelen. Op 31 januari 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 103,1%. ABP is
volgens de spelregels financieel gezond bij een dekkingsgraad van 124,8%. Vanaf dat moment
kan ABP de pensioenen volledig laten meegroeien met de stijgende prijzen (indexeren). Vanaf
een beleidsdekkingsgraad van 110% mag ABP de pensioenen gedeeltelijk laten groeien. Het
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan dat de dekkingsgraad in 2027 weer op het
vereiste niveau zal zijn. ABP voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.
De voornoemde stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
2.4.8.7
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
2.4.8.8
Rentebaten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als
onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.
2.4.8.9
Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die
blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de
jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum
worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

2.4.9
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit het saldo van liquide middelen en schulden aan
kredietinstellingen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte
gemiddelde koers.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen
worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen in- of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen
waarvoor in het boekjaar geldmiddelen zijn opgeofferd.
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2.5

Toelichting op de balans per 31 december 2018

2.5.1 Vaste activa
2.5.1.1

Materiële vaste activa

Deze post betreft de aanwezige computerapparatuur, kantoormachines en –meubilair en overige
inventaris. Deze zijn gewaardeerd op € 1. Aanschaffingen worden ten laste van de exploitatie
gebracht.

2.5.1.2

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit:
31-12-2018
€
Beleggingsfondsen

4.554.577

Totaal

4.554.577

31-12-2017
€
5.538.151

5.538.151

Beleggingsfondsen
De beleggingsfondsen zijn opgenomen tegen de beurswaarde per 31 december.
Het verloop van de beleggingsfondsen is als volgt:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Beurswaarde per 1 januari
saldo aan-/verkopen
Koersresultaat

5.538.151
-738.221
-245.354

4.162.597
1.056.209
319.345

Beurswaarde per 31 december

4.554.577

5.538.151

Het vermogen van Stichting 1940-1945 wordt sinds 2016 volledig extern beheerd door Van
Lanschot Bankiers N.V. Het beheer vindt plaats op basis van een neutraal risicoprofiel.
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2.5.2 Vlottende activa
2.5.2.1

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

92.941

900
37.830

Voorschotten en leningen
Overige vorderingen

Totaal

92.941

38.730

Voorschotten en leningen
Deze post betreft voorschotten en/of leningen aan leden van de doelgroep op basis van besluiten
van de Goedkeuringscommissie.
Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

63.059
28.731
1.150

28.861
8.969

Rekening-courant met Stichting Arq
Rekening-courant met Stichting Eerebegraafplaats
Vooruitbetaalde / nog te ontvangen bedragen

Totaal

92.941

37.830

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
Per einde 2018 zijn er geen vorderingen waarvan de inbaarheid onzeker is.
Over de rekening-courantverhouding met Stichting Arq wordt rente berekend.
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2.5.2.2

Liquide middelen

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

Banken - algemeen
Banken - pensioentaak
Totaal

31-12-2018
€

31-12-2017
€

79.763
509.871

101.758
585.763

589.634

687.521

Het saldo aan liquide middelen “Banken – algemeen” staat ter vrije beschikking van Stichting
1940-1945.
Tegenover het saldo aan liquide middelen “Banken – pensioentaak” staat een in omvang
vergelijkbare betalingsverplichting.
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2.5.3 Eigen Vermogen
2.5.3.1

Reserves en fondsen

In het kader van de jaarrekening 2017 zijn enkele wijzigingen in bestemmingsfondsen en reserves aangebracht. Het bestuur heeft op voorstel van de directeur en na advies van de Raad
van Advies besloten 1) de bestemmingsfondsen Steun leden van de doelgroep en Bijzondere
projecten ten behoeve van burger-oorlogsslachtoffers per 31 december 2017 te beëindigen en
het saldo over te hevelen naar de algemene reserve en 2) de bestemmingsreserves sociaal plan
en Toekomstige wachtgelden samen te brengen in de nieuw gevormde bestemmingsreserve
Aanvullend sociaal beleid.
Aan de reserves zijn ultimo 2017 twee bestemmingsreserves toegevoegd, in casu de
bestemmingsreserve Pensioentaak WBP en de bestemmingsreserve Bijzondere leerstoel
ST4045. Deze toevoeging is het gevolg van deze in de jaarrekening 2017 verwerkte correctie van
het feit dat beide in voorgaande jaarrekeningen ten onrechte als voorziening zijn opgenomen
geweest.
In het onderstaande overzicht zijn alleen de thans van toepassing zijnde reserves en fondsen
weergegeven.
Het verloop van de reserves en fondsen is in 2018 als volgt:
Stand
1-1-2018
€

Bestemming
resultaat
€

Overige
mutaties
€

312.153

-120.000

-

192.153

223.739

-25.003

-

198.736

76.524

-29.914

-

46.610

4. Algemene reserve

4.510.069

-639.473

-

3.870.596

Totaal

5.122.485

-814.390

-

4.308.095

1. Bestemmingsreserve
aanvullend sociaal beleid
2. Bestemmingsreserve
pensioentaak
3. Bestemmingsreserve
bijzondere leerstoel

Stand
31-12-2018
€

Op basis van het door de directie gedane voorstel van resultaatbestemming wordt het resultaat
2018 conform de hierboven aangegeven verdeling toegevoegd aan diverse reserves.
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1. Bestemmingsreserve aanvullend sociaal beleid
In de vergadering van 20 september 2017 heeft de Raad van Advies van Stichting 1940-1945 het
bestuur geadviseerd het voorstel van de directeur deze bestemmingsreserve te beëindigen en
het saldo per 31 december 2017 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve
aanvullend sociaal beleid over te nemen. Het bestuur heeft overeenkomstig dit advies besloten.
De nieuw gevormde bestemmingsreserve is per 31 december 2017 nader bepaald, en contant
gemaakt tegen 2% rekenrente, op basis van de volgende uitgangspunten:






De nieuw gevormde bestemmingsreserve, en de uitgangspunten voor de herberekening,
zijn uitsluitend bedoeld voor de medewerkers die per 1 januari 2018 een
arbeidsovereenkomst met Stichting 1940-1945 hebben.
Bij de herberekening is er van uitgegaan dat zich geen gedwongen ontslagen zullen
voordoen; indien boventalligheid aan de orde zou komen, zullen de betreffende
medewerkers herplaatst worden binnen dan wel buiten Arq.
Bij de herberekening is ervan uitgegaan dat Stichting 1940-1945 de medewerkers, die op
vrijwillige basis en tenminste één jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd het dienstverband wensen te beëindigen (al dan niet gebruikmakend van de
mogelijkheid van vervroegd pensioen bij het ABP), de mogelijkheid biedt om een half
jaar voorafgaand aan de beëindigingsdatum te worden vrijgesteld van werkzaamheden
met doorbetaling van salaris inclusief VT, EJU en pensioen. Op individueel niveau vindt
hierover overleg plaats met de medewerkers.

In de herberekening is rekening gehouden met de specifieke afspraken die reeds met een
medewerker gemaakt zijn.
€
Saldo per 1 januari

312.153

Mutatie boekjaar

-120.000

Saldo per 31 december

192.153

2. Bestemmingsreserve pensioentaak
De bestemmingsreserve pensioentaak WBP dient om de uitvoering van de pensioentaak ook in
toekomstige jaren veilig te stellen.
Het verloop van deze bestemmingsreserve in 2018 is als volgt:
€
Saldo per 1 januari

223.739

Mutatie boekjaar

-25.003

Saldo per 31 december

198.736

De omvang van de bestemmingsreserve is berekend op basis van een doorloop van de taak tot
en met 2030 Hierbij is uit gegaan van een jaarlijkse afname van het aantal uitkeringsgerechtigden
met 7,7%. De contante waarde van de aldus berekende bestemmingsreserve is bepaald op basis
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van een rekenrente van 2,0% (2017: 2,0%). Mutaties op de bestemmingsreserve (benutting en/of
onttrekkingen/dotaties) vinden plaats via de resultaatbestemming.

3. Bestemmingsreserve bijzondere leerstoel
Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van Stichting 1940-1945 is in 2015 overgegaan tot
de instelling van de bijzondere leerstoel Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van
verzet tegen onderdrukking en vervolging bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de
Universiteit Utrecht. De bijzondere leerstoel is per 1 juli 2015 ingesteld voor de duur van vijf jaar.
Het verloop van deze bestemmingsreserve in 2018 is als volgt:
€
Saldo per 1 januari

76.524

Mutatie boekjaar

-29.914

Saldo per 31 december

46.610

De bestemmingsreserve is gevormd op basis van de te verwachten kosten, waarbij is rekening
gehouden met een loonkostenindexatie, en contant gemaakt op basis van 2% rekenrente.
Mutaties op de bestemmingsreserve (benutting en/of onttrekkingen/dotaties) vinden plaats via de
resultaatbestemming.

4. Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Saldo per 1 januari
Af: nadelig exploitatieresultaat
Bij: overheveling bestemmingsfonds SVV
Bij: overheveling bestemmingsfonds bijzondere projecten
Bij: mutatie bestemmingsreserve aanvullend sociaal beleid

4.510.069
-639.473
-

4.017.443
-115.971
121.965
154.953
331.678

Saldo per 31 december

3.870.596

4.510.069
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2.5.3.3

Voorzieningen

De specificatie en het verloop van de diverse door Stichting 1940-1945 aangehouden
voorzieningen is als volgt:
Stand
1-1-2018
€

Mutatie
bijstelling
€

Mutatie
benutting
€

Stand
31-12-2018
€

Fonds voor uitkeringen
Overige voorzieningen

35.169
144.151

7.751

-19.901
-81.092

15.268
70.810

Totaal

179.320

7.751

-100.994

86.078

Fonds voor uitkeringen
Het verloop van de fondsen voor uitkeringen in 2018 is als volgt te specificeren:
Stand
1-1-2018
€

Mutatie
bijstelling
€

Mutatie
benutting
€

Stand
31-12-2018
€

1. Periodieke uitkeringen
2. Incidentele uitkeringen

17.451
17.718

-

-2.183
-17.718

15.268
-

Totaal

35.169

-

-19.901

15.268

Het fonds voor uitkeringen ten laste van de Stichting 1940-1945 kan worden gesplist in
1. het fonds voor periodieke uitkeringen: bedoeld voor individuele uitkeringen die door of
namens de Goedkeuringscommissie zijn toegekend.
Het verloop van dit fonds in 2018 is als volgt:
€
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar
Herberekening per 31 december

17.451
-2.183
-

Saldo per 31 december

15.268

De contante waarde van de voorziening is bepaald op basis van 2,0% rekenrente (2017: 2,%). Er
is per 31 december 2018 geen aanleiding tot herberekening.
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2. het fonds voor incidentele uitkeringen: bedoeld voor uitgaven ten behoeve van
districtsactiviteiten, vakantieweken en contactdagen.
Het verloop van dit fonds in 2018 is als volgt:
€
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar
Herberekening per 31 december

17.718
-17.718
-

Saldo per 31 december

-

De Raad van Advies van Stichting 1940-1945 heeft in de vergadering van 18 april 2018 aan het
bestuur geadviseerd af te zien van herberekening, maar de toekomstige kosten jaarlijks in de
lopende exploitatie op te nemen. Het bestuur heeft overeenkomstig dit advies besloten, met als
gevolg dat de voorziening thans is geëxpireerd.
Stichting 1940-1945 zal de kosten voor contactactiviteiten en vakantieweken ten behoeve van de
doelgroep blijven financieren, zolang er behoefte aan deze activiteiten is. De verwachting is dat
deze kosten de komende jaren geleidelijk verder zullen afnemen.

Overige voorzieningen
Bij de totstandkoming van de jaarrekening 2017 is naar voren gekomen dat de voorzieningen
Pensioentaak WBP en Bijzondere leerstoel ST4045 ten onrechte als voorzieningen in
voorgaande jaarrekeningen opgenomen zijn; nadere beschouwing leidde tot de conclusie dat in
deze niet voldaan wordt aan de gestelde criteria voor een voorziening. In de jaarrekening 2017 is
deze fout gecorrigeerd en zijn beide als bestemmingreserve aan het eigen vermogen
toegevoegd.
Het verloop in 2018 van deze bestemmingsreserves is onder Reserves en fondsen in deze
jaarrekening weergegeven.
Het verloop van de overige voorzieningen is in 2018 als volgt:
Stand
1-1-2018
€

Mutatie
bijstelling
€

1. Ingegane wachtgelden
2. Uitvoering archiefproject
3. Gratificaties bij jubilea

7.203
127.293
9.655

Totaal

144.151
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10.389
-2.639

7.751

Mutatie
benutting
€

Stand
31-12-2018
€

-7.203
-73.889
-

63.793
7.017

-81.092

70.810

1. voorziening ingegane wachtgelden:
De voorziening ingegane wachtgelden is gevormd ten behoeve van de wachtgelden van reeds uit
dienst zijnde medewerkers. De voorziening is bepaald op basis van de cao-regeling, onder aftrek
van de bijdragen van het ministerie van VWS (berekend conform de Rijkswachtgeld-regeling).
Het verloop van de voorziening ingegane wachtgelden in 2018 is als volgt:
€
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar
Herberekening per 31 december

7.203
-7.203
-

Saldo per 31 december

-

Het recht op de suppletie-uitkering van de laatste rechthebbende is in 2018 geëindigd.

2. Voorziening uitvoering archiefproject
Het verloop van de voorziening uitvoering archiefproject in 2018 is als volgt:
€
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar
Herberekening per 31 december

127.293
-73.889
10.389

Saldo per 31 december

63.793

De bewerking van het personenarchief is in 2018 volledig afgerond. Dit archief is in december
2018 fysiek overgebracht naar het Nationaal Archief. Eind 2018 is een start gemaakt met de
bewerking van het organisatiearchief. Hiervoor is een VWS-projectsubsidie beschikbaar voor de
periode 2018 tot en met 2022.
Deze omstandigheden geven aanleiding tot een herberekening van de voorziening per 31
december 2018 en deze is contant gemaakt op basis van 2,0% rekenrente (2017: 2,0%). Deze
herberekening leidt tot een toevoeging aan de voorziening ten laste van het resultaat 2018.

3. Voorziening gratificaties bij jubilea
De voorziening is in 2014 gevormd en bedoeld voor toekomstige gratificaties die worden
toegekend aan werknemers van Stichting 1940-1945 die 12,5, 25 of 40 jaar in dienst zijn of de
AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.
Het verloop van de voorziening gratificaties bij jubilea is als volgt:
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€
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar
Herberekening per 31 december

9.655
-2.639

Saldo per 31 december

7.017

De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. De contante waarde is berekend op
basis van een rekenrente van 2% (2017: 2%).

2.5.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:
31-12-2018
€

31-12-2017
€

72.312
58.300
50.545
41.174
3.675
2.079
64.916

9.396
65.555
40.881
198.426
2.705
29.345

543.596
6.284

612.797
3.394

Loonheffing werknemers
Nog te betalen personeel
Nog te betalen vakantiegeld, vakantie-uren, e.d.
Crediteuren
Rekening-courant met Stichting Arq
VWS inzake NWW/FPU-suppletieregeling
Comité Herdenking Buchenwald
Nog te betalen/vooruit ontvangen posten

inzake pensioentaak
Loonheffing pensioengerechtigden
Nog te betalen posten m.b.t. de pensioenadministratie
Totaal

842.881

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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962.499

2.5.5

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn geen niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.
Fiscale eenheid
Stichting Arq vormt tezamen met het Instituut voor Psychotrauma Nederland B.V., Stichting
Centrum ’45, Stichting Equator, Stichting Psychotrauma Diagnose Centrum, Arq Vastgoed
Beheer B.V. en Stichting 1940-1945 een fiscale eenheid voor de BTW. Elk der entiteiten is
hoofdelijk aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken
entiteiten.
Stichting 1940-1945 wordt geacht van deze fiscale eenheid deel uit te maken.
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2.6

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

2.6.1 Opbrengsten
2.6.1.1

Bijdragen en contributies
Begroting
2018
€

Jaarrekening
2018
€

Jaarrekening
2017
€

Bijdragen en contributies
Schenkingen en legaten

2.500
-

2.363
-

4.499
-

Totaal bijdragen en contributies

2.500

2.363

4.499

Bijdragen en contributies zijn periodieke ontvangsten die een min of meer vast karakter hebben.
Schenkingen en legaten betreffen bijdragen die eenmalig worden ontvangen.

2.6.1.2

Subsidies en vergoedingen
Begroting
2018
€

Jaarrekening
2018
€

Jaarrekening
2017
€

ARQ - vergoeding erkende taken
ARQ - vergoeding wettelijke taken
Ministerie van VWS - projectsubsidie

28.524

24.685

251.539
394.654
37.198

Totaal subsidies en vergoedingen

28.524

24.685

683.391

Met ingang van 2018 is de uitvoering van de gesubsidieerde taken (i.c. de sociale dienstverlening
en de rapportage- en betaaltaak) ondergebracht in een separate resultaat verantwoordelijke
eenheid binnen Stichting Arq, Arq Kennis & Doelgroepen WOII (Arq K&D WOII).
Een direct gevolg van deze herinrichting is dat de voor deze taken ontvangen
subsidie/vergoeding niet meer verantwoord worden in de jaarrekening van Stichting 1940-1945.
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2.6.1.3

Overige bedrijfsopbrengsten
Begroting
2018
€

Jaarrekening
2018
€

Jaarrekening
2017
€

Vergoedingen detacheringen
Overige opbrengsten

14.113
17.000

12.893
17.910

20.174
17.930

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

31.113

30.803

38.103

2.6.3 Kosten
2.6.3.1

Personeelskosten
Begroting
2018
€

Jaarrekening
2018
€

Jaarrekening
2017
€

Salariskosten
Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
Sociale lasten
Pensioenpremies
Personeel niet in loondienst
Overige personeelskosten

130.164
21.221
23.086
17.922
8.353

129.283
21.962
24.363
23.378
120.016

307.568
48.042
53.966
46.203
2.167
26.552

Totaal personeelskosten

200.745

319.002

484.499

Gedurende het jaar 2018 is gemiddeld 5,9 fte personeel in dienst van Stichting 1940-1945 (2017:
6,4 fte). Deze medewerkers zijn voor een groot deel ca 60%) ingezet bij de uitvoering van de
gesubsidieerde taken van de Stichting binnen de met ingang van 2018 opgerichte resultaat
verantwoordelijke eenheid K&D WOII. Het overeenkomstige deel van hun salariskosten komt
derhalve ten laste van de verantwoording van K&D WOII en wordt om die reden niet meer
verantwoord in de jaarrekening van Stichting 1940-1945.
Onder overige personeelskosten is een – eenmalige – beëindigingsvergoeding (€ 120.000)
verantwoord. Ter dekking van deze - en mogelijke toekomstige - kosten is in 2017 de
bestemmingsreserve aanvullend sociaal beleid gevormd.
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2.6.3.2

Overige bedrijfskosten
Begroting
2018
€

Jaarrekening
2018
€

Jaarrekening
2017
€

Algemene kosten
Activiteitskosten
Arq-infrastructuur

127.255
182.913
95.320

162.940
122.699
95.321

459.043
136.446
220.530

subtotaal materiële k osten

405.489

380.960

816.019

Mutaties in fondsen en voorzieningen

-268.986

-90.604

-93.022

136.503

290.356

722.997

Begroting
2018
€

Jaarrekening
2018
€

Jaarrekening
2017
€

Totaal overige bedrijfskosten

2.6.4 Financiële baten en lasten

Ontvangen rente/deposito's banken
Betaalde rente kortlopende schulden
Beheervergoeding beleggingsportefeuille
Koersresultaat beleggingen

Totaal financiële baten en lasten

10.000
-26.500
100.000

21.164
-6.480
-32.215
-245.354

15.650
-4.146
-32.358
319.345

83.500

-262.884

298.491

Het koersresultaat op de beleggingen is als volgt onder te verdelen:

€
ongerealiseerd koersresultaat

-338.461

gerealiseerd koersresultaat

93.107

Totaal koersresultaat over boekjaar
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2.6.5

Bezoldiging bestuurders

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vergoedingen, die specifiek betrekking
hebben op hun werkzaamheden ten behoeve van Stichting 1940-1945. De bezoldiging van de
Raad van Bestuur is verantwoord in de jaarrekening van Stichting Arq.

2.6.6 Bezoldiging Raad van Toezicht
De bezoldiging van de Raad van Toezicht is verantwoord in de jaarrekening van Stichting Arq.

2.7

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2.

2.8

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voor gedaan.
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3

Overige gegevens

3.1

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting 1940-1945 heeft de jaarrekening over 2018 vastgesteld in de
vergadering op 29 mei 2019.
De Raad van Toezicht van Stichting 1940-1945 heeft het besluit van de Raad van Bestuur tot
vaststelling van de jaarrekening 2018 van Stichting 1940-1945 in haar vergadering van 29 mei
2019 goedgekeurd.
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3.2

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

3.2.1 Ondertekening door bestuurders

drs. J.W. Reerds MBA
voorzitter

drs. A. Osinga
lid

mevrouw drs. G.E.T. van Bellen
lid

3.2.2 Ondertekening door toezichthouders

drs. F.W. Weisglas
voorzitter

mevrouw drs. M.L. Bot
lid

A.F.J. van Overmeire, RA
lid

drs. J.J.M. Goderie
lid

mr. R.J. van der Kluit
lid
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4

Bijlagen

STICHTING 1940‐1945 ‐ JAARREKENING 2018
BIJLAGE ‐ SPECIFICATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
TOTAAL-GENERAAL

ALGEMEEN
Begroting Jaarrekening
2018
2018
€
€

ARCHIEF
Begroting Jaarrekening
2018
2018
€
€

Begroting
2018
€

Jaarrekening
2018
€

Jaarrekening
2017
€

2.500
-

2.363
-

4.499
-

2.500
-

2.363
-

-

-

2.500

2.363

4.499

2.500

2.363

‐

‐

Bijdragen, contributies en legaten
Bijdragen en contributies
Schenkingen en legaten

Totaal bijdragen en contributies
Subsidies en vergoedingen
ARQ - vergoeding erkende taken

-

-

251.539

-

-

-

-

ARQ - vergoeding wettelijke taken

-

-

394.654

-

-

-

-

28.524

24.685

37.198

-

24.685

28.524

-

28.524

24.685

683.391

‐

24.685

28.524

‐

14.113
17.000

12.893
17.910

20.174
17.930

14.113
17.000

12.893
17.910

-

-

31.113

30.803

38.103

31.113

30.803

‐

‐

130.164
21.221
23.086
17.922
8.353

129.283
21.962
24.363
23.378
120.016

307.568
48.042
53.966
46.203
2.167
26.552

94.776
15.451
16.049
13.519
6.069

102.068
17.292
18.783
18.966
118.654

35.387
5.770
7.037
4.404
2.284

27.215
4.669
5.581
4.413
1.361

200.745

319.002

484.499

145.864

275.763

54.881

43.239

Algemene kosten
Activiteitskosten
Arq infrastructuur

127.255
182.913
95.320

162.940
122.699
95.321

459.043
136.446
220.530

104.255
182.913
69.261

158.350
122.699
69.261

23.000
26.059

4.590
26.060

subtotaal materiële kosten

405.489

380.960

816.019

356.429

350.310

49.059

30.650

-268.986

-90.604

-93.022

-193.568

-16.715

-75.417

-73.889

136.503

290.356

722.997

162.861

333.595

‐26.358

‐43.239

10.000
-26.500
100.000

21.164
-6.480
-32.215
-245.354

15.650
-4.146
-32.358
319.345

10.000
-26.500
100.000

21.164
-6.480
-32.215
-245.354

-

-

83.500

‐262.884

298.491

83.500

‐262.884

‐

‐

‐191.612

‐814.390

‐183.013

‐191.612

‐814.390

Ministerie van VWS - projectsubsidie

Totaal subsidies en vergoedingen
Overige bedrijfsopbrengsten
Doorberekende pers. & org. kosten:
Overige opbrengsten

Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Salariskosten
Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
Sociale lasten
Pensioenpremies
Personeel niet in loondienst
Overige personeelskosten

Totaal personeelskosten
Overige bedrijfskosten

Mutaties in fondsen en voorzieningen

Totaal overige bedrijfskosten
Financiële baten minus lasten
Ontvangen rente
Betaalde rente kortlopende schulden
Aan- en verkoopkosten beleggingen
Koersresultaat effecten

Totaal financiële baten en lasten
RESULTAAT
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‐0

‐0

