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1 Activiteiten
1.1

In 2021
Werkzaamheden in de smederij
In het voorjaar is het gehele dak vervangen en is de schoorsteen gerestaureerd en in de
zomer heeft Enexis de elektriciteitsmeters vervangen.
De machines, die buiten de smederij staan, zijn in onderhoud gegaan.
Openstellingen
Vanwege de Covid-19-maatregelen gedurende een deel van het jaar zijn er minder
openstellingen geweest dan gepland, maar zodra het mogelijk was kon de smederij bezocht
worden.
Er zijn de volgende openstellingen geweest:
-

Op de eerste zaterdagen in de maanden juni tot en met oktober
Begin juli tijdens de pontjesdagen, georganiseerd op initiatief van de Maasgemeentes
Voor de klassendag in de week voorafgaand aan het Open Monumentenweekend,
georganiseerd door het Stadsarchief Oss
Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 11 en zondag 12 september
Voor een bezoek van de openbare basisschool ‘t Ravelijn
Voor een workshop
In totaliteit zijn er ongeveer 400 bezoekers geweest in de smederij. Verschillende vrijwillige
smeden hebben daarbij demonstraties bij een brandend smidsvuur verzorgd.
Fondsenwerving
De volgende organisaties verstrekten een eenmalige subsidie:

-

Het Prins Bernard Cultuur Fonds
de Heemkundekring Land van Ravenstein
de Stichting Meulemans-Fonds 1992
De gemeente Oss verstrekte de jaarlijkse subsidie in het kader van de regeling Subsidie
Stichting Smederij Verhoeven (R-200)
Een aantal begunstigers verstrekten een eenmalige donatie en de Vrienden maakten hun
jaarlijkse bijdrage over.
Diversen

-

Bij de gemeente Oss is begin februari een nieuwe beleidsmedewerker Erfgoed Oss
aangesteld en medio maart is het concept Erfgoedvisie gemeente Oss ontvangen.

-

In mei is het Beleidsplan 2021-2022 gepubliceerd op de website.

-

In juli werd het resultaat van het Erfgoed Brabant-onderzoek met betrekking tot
Erfgoedgemeenschappen ontvangen. Hieraan was eerder deelgenomen.

-

In augustus werd de deelname aan het project Museumschatjes 2021-2022 bevestigd. Dit is
een onderwijsproject dat georganiseerd wordt door Erfgoed Brabant en gesubsidieerd wordt
door de Provincie Noord-Brabant. Basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met groep 8
kunnen dan in klassikaal verband naar een museum. Aan de hand van lesmateriaal wordt op
school het museumbezoek voorbereid. Wat is erfgoed? Waarom is het belangrijk om dingen
te bewaren? Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar de waarde van museumschatten.

-

In september is de inschrijving Rabo ClubSupport 2021 verzorgd. Door het uitbrengen van
stemmen steunen leden van Rabobank Oss-Bernheze in financiële zin verschillende clubs,
verenigingen en stichtingen.

1.2

Toekomstig
-

De geplande restauraties verder uitvoeren, dit met zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid door
de inzet van vrijwilligers.

-

Fondsen en sponsoren benaderen om de geplande restauraties van de smederij te
bekostigen.

-

De smederij zoveel mogelijk ambachtelijk, educatief en toeristisch-recreatief openstellen
voor een breed publiek. Hiervoor is voor 2022 een jaarplanning gemaakt (elke 1e zaterdag in
de maanden april tot en met oktober). De openstelling wordt via de eigen website en via de
evenementenkalender van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein bekend gemaakt.

-

Een verdere samenwerking van het cultureel ambachtelijk erfgoed (Stichting De
Ravensteinse Molen en Leerlooierij Museum Ravenstein) bewerkstelligen.

-

Basisscholen in de omgeving erop attenderen dat een bezoek aan de smederij voor
leerlingen van de groepen 7 en/of 8 in groepsvorm mogelijk is.

-

Een project opzetten om leerlingen (basisschool en voortgezet onderwijs) kennis te laten
maken met het ambacht van smid en zijn ijzerbewerking.

2 Bestuur
Het bestuur van de stichting, dat op 8 maart 2017 in functie is getreden, bestaat eind 2021 uit:
Functie
Rop van de Burgt
Hans Brenters
Wim Verhoeven
Allard van Ewijk
Jeroen Verhoeven

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Eind 2021 heeft Toon van Casteren zijn bestuursfunctie neergelegd. Hans Brenters heeft ook
aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe
penningmeester.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

3 Jaarrekening 2021
Bedragen in euro x 1
Balans
materiële vaste activa
langlopende lening
liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020
42.500,00
44.000,00
78,02
89,24

vermogen
resultaat 2021
langlopende schulden
kortlopende schuld

31-12-2021 31-12-2020
39.679,99
39.679,99
6.165,01
15.000,00
31.000,00
1.500,00

18.266,98

28.090,75

60.845,00

72.179,99

60.845,00

72.179,99

2021
626,94
1.315,57
102,40
1.500,00
22.911,49
231,06

2020
365,34
1.615,16
102,40
1.500,00
4.054,73
315,98

2021
174,00
21.687,00
9.620,00
1.371,47

2020
11.187,00
6.795,00
875,24

6.165,01

11.503,63

32.852,47

19.457,24

32.852,47

19.457,24
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05 huisvesting
06 rente en bank
07 communicatie
08 afschrijvingen
09 restauratie
10 algemeen
11 resultaat

01 openstellingen
02 subsidies
03 giften
04 diversen

Grondslag voor de waardering van activa en passiva
De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten.
Toelichting met betrekking tot de balans
Materiële vaste activa
Het betreft de smederij en de inventaris gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met de
lineaire afschrijvingen. Op de smederij wordt niet afgeschreven.
Liquide middelen
Het betreft het banksaldo per ultimo van het jaar.
Langlopende lening
Het betreft een verstrekte lening waarvan de looptijd langer dan een jaar bedraagt.
Vermogen
Het betreft de som van het behaalde resultaat in de afgelopen jaren.
Langlopende schulden
Het betreft ontvangen leningen waarvan de looptijden langer dan een jaar bedragen.
Kortlopende schuld
Het betreft een schuld die binnen een jaar betaald dient te worden.
Grondslag voor de bepaling van het resultaat
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De opbrengsten en de
kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winst wordt slechts
opgenomen voor zover dit op de balansdatum is gerealiseerd.
Toelichting met betrekking tot de resultatenrekening
Ad 01 Het betreft toeristische en educatieve openstellingen
Ad 02 Het betreft structurele en incidentele ontvangsten (gemeentelijke en landelijke fondsen)
Ad 03 Het betreft ontvangsten van begunstigers (vrienden en sponsoren)
Ad 04 Het betreft diverse inkomsten
Ad 05 Het betreft onroerende zaakbelasting, watersysteemheffing, levering water, energie en
verzekeringen
Ad 06 Het betreft rente langlopende schuld, kosten zakelijke bankrekening en ontvangen rente
Ad 07 Het betreft kosten van de website
Ad 08 Het betreft de lineaire afschrijving van de inventaris
Ad 09 Het betreft de kosten van aanpassingen en restauratie van de smederij
Ad 10 Het betreft algemene kosten
Ad 11 Het betreft het saldo van opbrengsten minus kosten

