KATAKOMBENSTICHTING
Gevestigd te Valkenburg a/d Geul
Jaarrekening 2021

13 Juni 2022

Voorwoord

Het bestuur van de Katakombenstichting heeft in 2020 de Katakombenstichting gesplitst in
een beheerdeel (Katakombenstichting) en een exploitatiedeel (Stichting Museum Romeinse
Katakomben, MRK). De Katakombenstichting richt zich op de instandhouding van het
onroerende deel van het Katakomben-complex (grond, gangenstelsel met zijn unieke fresco’s,
entreegebouw, etc.) en van de Katakomben-bibliotheek, ondergebracht in het
Thermenmuseum te Heerlen en de bibliotheek van Rolduc.
Het jaar 2021 is het eerste volledige boekjaar, waarin de inkomsten van de
Katakombenstichting bestaan uit huurinkomsten en afdrachten van MRK.
Het museum was in 2021 in totaal 24 weken gedwongen gesloten voor publiek ten gevolge
van de corona maatregelen. Daarnaast was er in juli een sluiting van een kleine week vanwege
de watersnoodramp in Valkenburg, waardoor we onbereikbaar waren. In de weken daarna
kwam het toerisme slechts langzaam op gang.
Ondanks deze bijzondere omstandigheden zijn we er op basis van inkomsten uit
bezoekersafdrachten en verhuuropbrengsten van het kassagebouw toch in geslaagd een winst
te boeken.
In het voorjaar 2020 is door Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) een begin gemaakt
met de restauratie van de fresco’s in de diverse grafkamers. De restauratiewerkzaamheden
zijn eind 2021 succesvol afgerond, evenals het verlichtingsplan, gerealiseerd door Drelight.
De gerestaureerde fresco’s worden nu feeëriek uitgelicht. Beide werkzaamheden zijn mogelijk
gemaakt door subsidies van de provincie Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Het bestuur is zeer tevreden met het resultaat.
In 2021 ontving het museum een bijdrage van Kickstart Cultuurfonds voor aanpassingen aan
de entree, bezoekerswachtruimte en toegangsplein met bewegwijzering. Er zijn stappen gezet
om de bijbehorende vergunningen te verkrijgen.
Het doel voor de komende jaren is een gezond financieel beleid te voeren, waardoor de
toekomst van de stichting voor de lange toekomst gewaarborgd kan blijven. Onderdeel
hiervan is het zoeken van een geschikte partij die het exploitatiedeel voor langere termijn wil
en kan overnemen.

Joris Diepen
Voorzitter Katakombenstichting
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Balans per 31 december 2021
Activa
31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

€ 22.494
€ 28.977

€ 22.494
€ 28.977
€ 51.471

€ 51.471

Vlottende activa
Overlopende activa
Liquide middelen
Aandelen
Debiteuren
Rekening courant MRK

€
300
€ 137.453
€ 46.335
€ 1.241
€ 59.036

€
0
€ 123.282
€ 40.255
€ 1.782
€. 14.569
€ 244.365

€ 179.888

€ 295.836

€ 231.359

Eigen vermogen
Kortlopende schulden/overlopende passiva
Af te dragen btw

€ 165.654
€ 66.862
€ 63.230

€ 159.046
€ 12.074
€ 60.239

Totaal passiva

€ 295.836

€ 231.359

Totaal activa

Passiva
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Resultatenrekening 2021
2021

2020

Opbrengsten
Entreegelden

€ 1.087

€ 25.710

Afdracht MRK

€ 24.394

€ 28.888

Beleggingen

€ 3.622

€

Huuropbrengsten

€ 12.000

€ 7.000

Bijzondere baten en subsidies

€

Totaal van de baten

€ 41.521

418

€.

540

277.334
€ 339.472

Kosten
Personeelskosten

€

0

€ 22.926

Huisvestingskosten

€

337

€ 4.909

Kantoorkosten

€ 3.985

€ 17.526

Verkoopkosten

€ 1.980

€ 1.460

Marketingkosten

€

30

€ 6.728

Autokosten

€

0

€

0

Overige kosten

€

0

€

0

Financieringskosten

€

305

€

414

Afschrijvingen

€

0

€

0

Inkopen hoog

€

120

Restauratie fresco’s

€ 13.157

€

1.748

€266.887

Totaal van de kosten

€ 19.914

Winst

€ 21.607

€ 522.598
€

16.874
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Toelichting algemeen
Het verslagjaar betreft de periode 1 januari tot en met 31 december 2021.
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de
verwachte levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Met een eventuele restwaarde wordt rekening gehouden.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers per balansdatum.
Waardemutaties worden ten bate of ten laste van het resultaat gebracht.
Vorderingen en overlopende activa
Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.
Liquide middelen
Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Deze zijn opgenomen voor de nominale waarde.
Grondslagen voor resultaatsbepaling
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin
de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De winst wordt bijgeschreven in het eigenvermogen van de stichting.
Onder de financiële baten en lasten zijn begrepen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en –lasten.
Personeelbestand
Bij de stichting waren in 2021 bij aanvang geen werknemers in dienst.

