Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek
Jaarverslag 2021

INHOUD
1. Jaarverslag van het bestuur ................................................................................................................................. 3
1.1 Algemene informatie ..................................................................................................................................... 3
1.2 Doelstellingen van de stichting ...................................................................................................................... 3
1.3 Verslag van de activiteiten 2021.................................................................................................................... 3
2. Jaarrekening 2021 ............................................................................................................................................... 5
2.1 Balans ............................................................................................................................................................ 6
2.2 Staat van baten en lasten .............................................................................................................................. 7
2.3 Toelichting ..................................................................................................................................................... 8
3. Overige gegevens ................................................................................................................................................ 9
3.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat ............................................................... 9
3.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021 ............................................................ 9
3.3 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................................... 9

1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

1.1 ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek is opgericht op 19 mei 2015 en is statutair gevestigd te
Groesbeek. Gedurende het boekjaar 2021 werd het bestuur gevormd door:
• Alice van Bekkum, voorzitter
• Adriaan van der Pol, penningmeester-secretaris
• Dick Akerboom, vice-voorzitter
• Jochen Rengers (vanaf 1 oktober 2021)
Met ingang van 17 februari 2022 heeft Adriaan van der Pol, onder dankzegging voor zijn inzet en bijdragen, het
bestuur verlaten en heeft Jochen Rengers vanaf die datum het penningmeesterschap overgenomen.

1.2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING
De stichting heeft als doel het eren en gedenken van de in de Tweede Wereldoorlog gevallen Canadese
militairen en andere militairen die begraven zijn op het Canadese ereveld in Groesbeek alsmede de militairen
die als vermist zijn vermeld op de herdenkingsmuren op gemeld ereveld. De stichting heeft in het bijzonder ten
doel om, ten aanzien van de hiervoor bedoelde gevallen militairen, (militair) historisch en necrologisch
onderzoek te verrichten ten behoeve van nabestaanden, instellingen en belangstellenden. De stichting zal
daartoe een breed toegankelijke database en website realiseren en in stand houden.

1.3 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 2021
In mei 2021 vond de fototentoonstelling The Faces of Groesbeek plaats, waarbij alle reeds beschikbare foto’s
van de soldaten op alupanel waren afgedrukt en op een standaard voor het graf werden geplaatst. Deze
tentoonstelling werd bezocht door H.K.H. Prinses Margriet en bleef in totaal twee weken staan, waarbij alle
vrijwilligers zich hebben ingezet en ook dagelijks enkelen als gastvrouw/heer aanwezig waren.

Twee studenten van het Canisius College uit Nijmegen vertellen
H.K.H. Princes Margriet één van de levensverhalen (foto: Gemeente Berg & Dal).

Door Covid kon het Research Team pas op 21 augustus bij elkaar komen, waarbij we twee leden in het zonnetje
hebben gezet. Beiden kregen de Faces to Graves coin+certificaat voor het schrijven van 25 levensverhalen.
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Op 19 juli was er een kleine herdenking als moment van aandacht naar de jaarlijkse herdenking die altijd
voorafgaand aan de Vierdaagse gehouden werd, maar die door de pandemie nu afgelast is.
In juli 2021 had het #Vteam zijn zomerkamp opgeslagen rond het Vrijheidsmuseum en op 22 juli brachten ze
een bezoek aan de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, de groep bestond uit ongeveer 35 kinderen
en hun begeleiders / ouders. De groep werd door vrijwilligers van Faces to Graves ontvangen met uitleg over
diverse soldaten.
Op 11 november vond de herdenking voor Remembrance Day plaats, waarbij Faces to Graves deelnam aan de
kranslegging.

Faces of Groesbeek (foto links: Henk Baron, foto rechts: Gemeente Berg & Dal).

Groesbeek, 16 maart 2022

w.g.
Alice van Bekkum
voorzitter

w.g.
Dick Akerboom
vice-voorzitter
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w.g.
Jochen Rengers
penningmeester

2. JAARREKENING 2021
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2.1 BALANS
Na voorgestelde resultaatverdeling

ACTIVA
31-12-2021
Vlottende activa
Liquide middelen

31-12-2020

12.505
12.505

13.578
13.578

12.505

13.578

PASSIVA
31-12-2021
Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat cy
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31-12-2020

13.578
-1.073
12.505

9.813
3.765
13.578

12.505

13.578

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

2020

BATEN
Donaties & giften
Subsidies
Overige opbrengsten

12.729
1.563
1.110
15.402

8.075

2.522
236
125
13.593

2.681
270
375
984

16.475

4.310

0

0

-1.073

3.765

LASTEN
Bestuurskosten
Herdenkingen
Research
Faces of Graves

Financiële baten en lasten

Resultaat

7

2.3 TOELICHTING

2.3.1 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

2.3.2 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.

2.3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Winstbelastingen
Op grond van haar status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is de stichting vrijgesteld van de
heffing van vennootschapsbelasting.
Ondertekening van de jaarrekening
De bestuurders verklaren zich, door middel van ondertekening, akkoord met de opgestelde balans per 31
december 2021, met de staat van baten en lasten over het boekjaar van 1 januari 2021 tot en met 31
december 2021 en de toelichtingen daarop.
Groesbeek, 16 maart 2022

w.g.
Alice van Bekkum
voorzitter

w.g.
Dick Akerboom
vice-voorzitter
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w.g.
Jochen Rengers
penningmeester

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 STATUTAIRE REGELING BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de resultaatbestemming.

3.2 VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2021
Door het bestuur wordt voorgesteld om het behaalde negatieve resultaat van EUR 1.073 te onttrekken aan het
stichtingsvermogen.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich in het nieuwe boekjaar, tot de datum van opmaak van deze jaarrekening, geen
gebeurtenissen voorgedaan die een ander licht werpen op de vermogens- en liquiditeitspositie van de
stichting.
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