
 
Stichting HAOVER         Jaarverslag 2021 

 
Publicatie van dit jaarverslag met toelichting op doelstelling, 

 werkwijze en beleidsplan, is te vinden op: 
  www.hoverhof-haover.nl 

 
 

Algemeen 
 
De Stichting Haover is nauw verbonden met de historische boerderij Hoverhof in Hout-Blerick.     
De bijbehorende Mariakapel werd per notariële akte d.d. 15.7.1999 door de familie Mertens 
geschonken aan de Stichting Haover, onder meer met als doel deze gedachteniskapel in haar 
oorspronkelijke staat te behouden als religieus erfgoed. 
 
Sinds 2008 merkt de Belastingdienst dit vermogensfonds aan als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) met fiscaal RSI nummer 8049 13 377  (beschikking dd 14.03.2008). 
 

De Stichting is kantoorhoudend in Oisterwijk, maar is statutair gevestigd in Venlo en staat 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord; dossiernummer 
41064637.  Ter voldoening aan de wettelijke regelingen voor beleggingen staat de stichting bij de 
KvK geregistreerd met LEI code 724500MOOMCBYTDA890  (LEI staat voor Legal Entity 
Identifier en is een internationaal gestandaardiseerde code die banken jaarlijks moeten invoeren 
voor iedere instelling die een effectenportefeuille aanhoudt).  
 
Subsidieaanvragen. 
De werkwijze van de stichting is omschreven op de website  www.hoverhof-haover.nl 
Verzoeken voor een donatie of subsidie kunnen schriftelijk ingediend worden via het  
e-mailadres:   info@hoverhof-haover.nl 
 
 
Toelichting op Balans en Resultatenrekening. 
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
De Stichting is een ANBI-instelling zonder winstoogmerk en is derhalve niet vpb-plichtig. 
Omdat geen aangifte omzetbelasting gedaan hoeft te worden, is ze ook niet btw-plichtig. 
De boekhouding vindt plaats op kasbasis. 
 
Activa: 
De Stichting heeft een veldkapel in  eigendom die is gelegen aan de Hoverhofweg 43a te 5926 RC 
Hout-Blerick. Kadastraal nr L 6218; groot circa 160 m2. 
Omdat deze kapel duurzaam aan het economisch proces onttrokken is, en om niet geschonken 
werd, bedraagt de balanswaarde het symbolische bedrag van één Euro. 
De Gemeente heeft de WOZ-waarde ook op 0 gesteld. 
 
De activa bestaan hoofdzakelijk uit beleggingen. Het betreft een gespreide portefeuille met 
courante AEX-fondsen, die wordt aangehouden bij de Rabo onderportefeuillenummer 32834810. 
Daaraan gekoppeld is een beleggersrekening  NL41RABO0104979216.  
 
De overige activa bestaan uit liquiditeiten overeenkomend met het banksaldo per balansdatum.    
De rekening courant rekening loopt bij de Rabo Bank nummer  NL82RABO 01010 54 149. 



 
 
 
 
 
Passiva: 
Het eigen vermogen draagt het karakter van een egalisatiereserve en dient tevens voor regulier 
klein onderhoud  en schoonmaak van de kapel.  
Voor toekomstig groot onderhoud, werd een renovatievoorziening gevormd. 
Tevens werd een sociaal fonds gevormd voor  projectgebonden donaties met een kerkelijk doel of 
gericht op ondersteuning van minder validen of anderszins hulpbehoevenden. 
De egalisatiereserve neemt toe of af met het saldo van de resultatenrekening. 
 
Resultaten 
Belangrijkste inkomstenbronnen zijn schenkingen in de vorm van jaarlijkse lijfrente schenkingen 
en donaties, alsmede beleggingsopbrengsten. 
Uit de middelen van de Stichting wordt primair het onderhoud verricht voor de instandhouding 
van de Hoverhofkapel. Voorts worden giften gedaan aan kerkelijke en charitatieve instellingen of 
mensen in nood, e.e.a. conform de statutaire doelstelling.  
De kosten zijn beperkt tot diverse bankkosten, beheer- en registratiekosten. 
Er worden geen kosten gemaakt voor fondsenwerving. Bestuursleden zijn onbezoldigd. 
 
Goedkeuring Jaarrekening 
Er vindt een kascontrole plaats aan de hand van de mutaties op bankrekening en bijbehorend 
kasstroomoverzicht. De in- en uitgaande geldstroom loopt volledig via deze bankrekening en sluit 
exact aan op de balans. 
Goedkeuring van de jaarrekening met decharge voor het gevoerde beleid, vindt plaats op de 
jaarlijkse bestuursvergadering. 
 
Recente jaarcijfers zijn opgenomen in bijgaande Jaarrekening 2021  
Na diverse activiteiten in de voorgaande boekjaren, betrof 2021 een consolidatiejaar met giften en 
donaties ter grootte van in totaal € 1.020,- 
Omdat er geen onderhoudkosten waren, kon de Renovatievoorziening op peil blijven. Het 
dagelijkse onderhoud vindt plaats door vrijwilligers van de werkgroep Kruisen en Kapellen. 
Het Sociaal Fonds ten behoeve van maatschappelijke goede doelen is gebracht op een niveau van  
€ 7.100,-  en loopt daarmee vrijwel gelijk aan de daaraan gerelateerde obligatieportefeuille. 
 
Ten opzichte van het negatieve koersresultaat in 2020, werd in dit boekjaar een aanzienlijk  
positief koersresultaat gerealiseerd met bijgevolg een positief exploitatiesaldo dat ten gunste van 
de Egalisatiereserve werd geboekt. 
 
Beleidsplan/vooruitblik  
De in de komende jaren worden in beperkte mate schenkingen verwacht.  
Inkomsten zullen voornamelijk bestaan uit de dividenden. Door de vele onzekerheden op mondiaal 
niveau, moet rekening gehouden worden met forse koersschommelingen en bestaat het risico dat 
er ook verliesjaren zullen komen. Vermogensgroei valt dan ook niet te verwachten. 
Het streven blijft er op gericht om de voorzieningen op peil te houden.  
 
  
 
 
 
 
 



      Jaarrekening  Stichting Haover                                             2021      
op kasbasis

Balans
Aktiva 2019 2020 2021
Hoverhofkapel 1!                   1!                  1!                  
Beleggingen  Aandelen 25.458!          23.834!          28.482!          
Beleggingen Certificaten 6.771!            7.353!            6.952!            
Rabo Rekening courant 3.359!            2.785!            1.795!            
Beleggersrekening 131!               491!               1.470!            

Balanstotaal  !          35.720  !         34.464  !         38.700 
Passiva
   Verm. begin boekjaar. 697!               3.949!                2.464!                
   Exploitatiesaldo boekjaar 3.252!            (1.485)!              4.136!                
Egalisatiereserve  !            3.949  !           2.464  !           6.600 
Renovatievoorziening 25.000!          25.000!          25.000!          
Sociaal Fonds 6.771!            7.000!            7.100!            

Balanstotaal  !          35.720  !         34.464  !         38.700 

Resultatenrekening
Inkomsten

Lijfrente Schenkingen 500!               500!               
Eenmalige Ontvangen Dotaties 560!               132!               
Dividend/couponrente 1.096!            438!               1.072!            

totaal Inkomsten  = a    .  !            1.596  !              998  !           1.704 
Uitgaven

Giften (missie en caritas) 320!               120!               270!               
Donaties sociale doelen 750!               
Onderhoudskosten kapel 681!               
Bankkosten 120!               120!               120!               
Beleggingskosten 75!                 76!                 91!                 
Algemene & beheerkosten 321!               155!               324!               
Website & IT-kosten 543!               59!                 159!               

totaal Uitgaven. = b    .  !            1.379  !            1.211  !           1.714 

Ink. min Uitg.  (a -/- b) =  !               560  !             (213)  !               (10)
Koersresultaat 4.806!            (1.043)!          4.246!            
Dotatie tbv renovatie kapel
Dotatie  sociaal fonds (1.771)!           (229)!             (100)!             
Exploitatiesaldo boekjaar  !            3.595  !          (1.485)  !           4.136 

 


