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Officiële naam en publiek bekende naam;
Oorlogsgravenstichting
OGS
RSIN / Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel;
RSIN: 002878112
KvK: 41149180
Contactgegevens:
Zeestraat 85
2518 AA Den Haag
070-3131080
info@ogs.nl

Postbus 85981
2508 CR Den Haag

Doelstelling volgens de statuten;
1. De Stichting heeft ten doel, binnen de grenzen getrokken in artikel 3 van de statuten, aan
Nederlandse oorlogsslachtoffers op respectvolle wijze een Nederlands oorlogsgraf dan wel
– indien geen laatste rustplaats aanwezig of bekend is – een plaats van herdenking te
bezorgen.
2.

De Stichting heeft mede ten doel het doen van al datgene ten aanzien van de in het eerste
lid genoemde oorlogsslachtoffers wat nodig is om de nagedachtenis der gevallenen op
waardige wijze te eren.

3.

De Stichting heeft mede ten doel het doen van necrologisch onderzoek ten behoeve van
nabestaanden, instellingen en belangstellenden.

4.

De Stichting kan een blijvende bijdrage leveren aan de instandhouding en
voortschrijdende ontwikkeling van een gedenkcultuur in Nederland.

5.

De Stichting kan, onder inachtneming van het gestelde in artikel 3, lid 1, sub b van de
statuten, graven van geallieerde militaire oorlogsslachtoffers binnen de grenzen van het
Koninkrijk verzorgen.

Hoofdlijnen beleidsplan;
De Stichting onderhoudt ongeveer 50.000 Nederlandse oorlogsgraven die verspreid liggen over de
hele wereld. Het betreft hier graven van burgers en militairen die na 9 mei 1940 gevallen zijn. Hun
graven zijn te vinden op erevelden, maar ook op gewone begraafplaatsen in dorpen en steden.
Informatie over het ontstaan, de taken en de organisatie van de Stichting, treft u hier op de website
http://www.oorlogsgravenstichting.nl/ aan. In het kader van een overeenkomst met de Engelse
zusterorganisatie (CWGC) voeren wij het onderhoud uit aan circa 10.000 verspreide graven van in
Nederland begraven oorlogsslachtoffers uit de Common Wealth landen.
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Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
Raad van Toezicht
President: Mr. J.P.H. Donner, vice-president van de Raad van State
Vicevoorzitter: De heer T.A. Middendorp, generaal b.d.
Overige leden:
Jhr. W. L. den Beer Poortugael tot 1 februari 2019
mevrouw L.G. Mattaar tot 28 augustus 2019
mevrouw N. Bonnevalle per 28 augustus 2019
mevrouw C. Hamaker per 28 augustus 2019
mr. B. Vaandrager per 1 januari 2019
drs. E.H. Wellenstein
Raad van Advies
Voorzitter: Mr. G.J. de Graaf, oud-senator Eerste Kamer
Leden die een Ministerie vertegenwoordigen:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
De heer mr. J.W.H.M. Beaujean, directeur Consulaire zaken en Visumbeleid
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Geen vertegenwoordiger
Ministerie van Financiën
Geen vertegenwoordiger
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Geen vertegenwoordiger
Ministerie van Defensie
De heer mr. M. Gazenbeek, plaatsvervangend secretaris-generaal
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Mevrouw drs. A. Berg, directeur-generaal Volksgezondheid
Overige leden:
De heer C.G.A. Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland tot 1 februari 2020
Mevrouw mr. S.M.L.M Spoor, advocaat-generaal bij het Ressortsparket Amsterdam
tot 28 augustus 2020
De heer mr. E.F. Jacobs, oud-ambassadeur
De heer mr. D. van Putten, luitenant-Generaal der Koninklijke Marechaussee b.d.
Directeur-bestuurder: T.W.B. Vleugels
Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies ontvangen geen beloning maar slechts
een onkostenvergoeding.
De Directeur-bestuurder ontvangt een salaris conform de CAO Rijksoverheid. De hoogte van het
salaris wordt periodiek middels het binnen het Rijk gebruikte functiewaarderingssysteem
FUWASYS getoetst.
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De medewerkers van de Oorlogsgravenstichting in Nederland volgen de CAO Rijksoverheid. Voor
de medewerkers in Indonesië wordt zoveel mogelijk het beloningsbeleid van de voor het lokale
ambassadepersoneel van de Nederlandse Ambassade Jakarta gevolgd.
Activiteitenverslag
De activiteiten van de stichting bestaan uit het werk voortvloeiend uit de doelstelling volgens de
statuten zoals het onderhouden of doen onderhouden van Nederlandse erevelden in, onderhouden
van stichtings- en rijksgraven. Daarnaast voeren wij onder meer bloemleggingen uit, organiseren
pelgrimsreizen voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers en geven wij gastlessen op scholen. Het
jaarbericht, welke aan begunstigers wordt gestuurd, kan gelezen worden als activiteitenverslag en
is via de website te lezen of te downloaden (Jaarbericht 2019)

Balans per 31 december 2019
(na bestemming saldo baten en lasten)

Actief

Toelichting

31.12.2019
€

31.12.2018
€

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa Vastgoed

Passief
Eigen vermogen

1
2

53.917
2.017.562
658.000

94.209
1.408.662
0

3

Toelichting

31.12.2019
€

31.12.2018
€

8

Kapitaal
Algemene reserve
Herwaarderingsreserve
Vastgoed

45
2.660.003

45
3.074.225

658.000

0
3.318.048

Financiële vaste activa
Beleggingen

Vlottende activa
Voorraden

4
4.879.959

5

4.341.764

34.098

22.174

Bestemmingsreserves:
rentefluctuaties pensioen
voorziening Indonesië
WW- en Ontslaguitkeringen
Nieuw Beleid
Jubileum 75 jaar OGS

42.589
48.873
183.646
35.000

387.691
74.282
144.344
0
310.108

Bestemmingsfondsen:
egalisatie wisselkoersen
Indonesië
prijsontwikkelingen Indonesië
Vorderingen:
Diverse vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

0
3.074.270

792.040
649.006

6
970.055
29.102

7

999.157

2.849.351

206.744
44.090

949.479
0
1.441.046
5.069.202

250.834

Voorzieningen
Pensioenen
Groot onderhoud erevelden en
opstallen

9

Langlopende schulden
Bloemleggingen

10

3.786.658
502.370

3.443.552

Kortlopende schulden
Investeringssubsidie
Uitbreiding Loenen
Investeringssubsidie
Veteranenbegraafplaats
Diverse schulden
Overlopende passiva
11.492.044

606.317

9.561.195

11

949.479
4.630.066
3.198.633
439.010

4.289.028

3.637.643

10.407

11.080

21.264

36.721

1.622.954
336.694
142.495

882.040
172.422
191.223
2.123.407
11.492.044

1.282.406
9.561.195

Staat van baten en lasten over 2019
Baten

Toelichting

Begroot 2019
€

Subsidie Ministerie van
BZK
Overige baten
Interest en dividend
Koersverschillen effecten
Overige ontvangsten

12
13
14
15
16

Lasten Kerntaak

17

3.690.000
20.000
108.308
98.842
2.500

Resultaat Kerntaak
Lasten aanvullende
taken
Fondsenwerving
Bloemleggingen
Reisfonds Verre Oosten
Donatie Vrienden OGS
Bijzondere projecten

€

€
3.338.000
35.419
128.846
(262.729)
2.455

4.093.674

3.241.991

1.910.091
65.429
124.012
105076
60.400
43.160
10.000
485.797
603.616

1.979.698
57.842
219.538
104.611
30.882
39.617
2.568
505.144
588.684

1.902.931
75.271
96.514
73.634
56.989
52.673
2.735
431.207
532.646

150.000
261.950
86.749

588.025
265.438
79.494

(74.121)
311.035
83.403

3.906.280
13.070

4.461.541
(367.867)

3.544.917
(302.926)

18

Ontvangsten t.b.v.
aanvullende taken
19
Fondsenwerving/Legaten
Collectebussen
Giften en bijdragen
Bloemleggingen
Dotatie Vrienden OGS
Ontvangsten bijzondere
projecten
Resultaat aanvullende taken
Saldo baten en lasten
Subsidiabele taak
Exceptionele incidentele
bijdrage BZK
Saldo Baten en lasten

Uitkomst 2018

3.414.000
82.657
109.141
485.730
2.146
3.919.650

Kosten erevelden en
onderhoud graven
Communicatie
Necrologie en archief
Voorlichting
Herdenkingen
Kosten Bestuur en Accountant
Internationale samenwerking
Personeelskosten Ned.
Personeelskosten Ind.
Mutatie
pensioenvoorziening
Bureaukosten Nederland
Bureaukosten Indonesië

Uitkomst 2019

50.397
55.272
58.843
0
400.000

564.512

0

818.629

429.049
8.347
76.006
25.032
80.750

96.000
26.000
72.512
370.000

49.448
48.671
75.471
436.396
208.643

564.512

199.445

60.196
46.700
55.122
63.807
603.489

829.314

55.500
8.307
85.213
25.012
92.654
818.629

498.597

765.283

0

0

(64.031)

13.370

(367.867)

(366.957)

0
13.070

0
(367.867)

970.000
603.043

(

Toelichting

Begroot 2019

Uitkomst 2019

Uitkomst 2018

€

€

€

13.370

(367.867)

603.043

0

25.409

(16.089)

0

345.102

(326.837)

0

157.439

(18.770)

0

171.086

117.960

0

(35.000)

0

0

320.994

0

0

(61.385)

0

Bestemming saldo baten
en lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking
bestemmingsreserve WWen Ontslaguitkeringen
Onttrekking
bestemmingsreserve
rentefluctuaties
pensioenvoorziening
Indonesië
Onttrekking
bestemmingsfonds
egalisatie wisselkoersen
Rupiah
Onttrekking
investeringssubsidie MF
gebouw Loenen
Toevoeging
reservering tbv jubileum
75 jaar OGS
Onttrekking
bestemmingsfonds
prijsontwikkeling
Indonesië
Toevoeging
bestemmingsreserve
Nieuw Beleid
Reserve niet gerealiseerde
koersverschillen
Mutatie Algemene reserve

0
13.370

0
555.778

123.569
482.876

Toelichting resultaat 2019
Subsidie ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijks- relaties (bzk) 2019
De vervaldatum van de subsidieregeling is 1 januari 2023. Bij de beoordeling van de hoogte van de
subsidie wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekening gehouden
met de inkomsten uit activiteiten of eigen vermogen die de Oorlogsgravenstichting zelf genereert.
De subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt. Voor 2019 bedraagt de subsidie € 3.414.000. In dit bedrag is de
bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling 2019 ad. € 76.000 inbegrepen. De LPO 2019 bedraagt 2,28%. De
door het ministerie van Buitenlandse Zaken opgegeven percentage loonstijging voor lokaal in Indonesië
aangenomen personeel is tussen de 3,9% en 7,35%.
De opbrengst vermogen en overige inkomsten is uitgekomen op een bedrag groot € 679.674. Dit bedrag
bestaat voornamelijk uit opbrengst vermogen ad. € 594.871.
De totale subsidiabele baten welke voor de Kerntaak ingezet worden komen uit op € 4.093.674.
De staat van baten en lasten is gesplitst in lasten kerntaak en lasten aanvullende taken. Tot de kerntaak
behoren alle activiteiten die uitgevoerd worden om de doelstelling van de Oorlogsgravenstichting te
halen. Deze kosten worden primair uit de subsidie bestreden.
Tot de aanvullende taken behoren de activiteiten die wij volgens de subsidieregeling dienen uit te voeren
maar die niet rechtstreeks betrekking hebben op de kerntaak. Deze aanvullende taken zijn bedoeld om
een verankering in de maatschappij te bewerkstelligen. De aanvullende taken zullen voor zover mogelijk
door de z.g. derden geldstroom (o.a. fondsenwerving) en legaten en nalatenschappen gedekt worden. Bij
een negatief resultaat op de aanvullende taken komt dit ten laste van de Vriendenstichting. Het negatieve
resultaat op de aanvullende taken is in 2019 uitgekomen op € 80.750, begroot was een tekort van € 72.512.
De uitgaven voor de uitvoering van de Kerntaak bedragen volgens de staat van baten en lasten over 2019
€ 4.461.541. Het subsidieresultaat op de Kerntaak komt hiermee uit op € 367.867, negatief. Mede oorzaak
van het negatieve resultaat is de toevoeging aan de pensioenvoorziening Indonesië. Door de lagere
verdisconteringsrente en hogere IDR-koers is een toevoeging van € 588.025 aan de pensioenvoorziening
Indonesië noodzakelijk.

Fondsenwervin g
In 2019 zijn onderstaande projecten uitgevoerd:
Project

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kosten

Eerbewijs
Documentaire Oorlogsgravenstichting (V-OGS)
Grafwijzer Loenen (V-OGS)
AED’s tbv erevelden Loenen en Grebbeberg (V-OGS)
7 rolstoelen tbv erevelden Indonesië (V-OGS)
Vijver Ancol (Go-Tan)
Diverse projecten Indonesië
NL-doet
Pergola Ancol (uitgevoerd in 2018)
Diversen
Totaal

€
156.775
25.000
18.765
3.188
669
2.313
898
1.035
0
208.643

Ontvangen
fondsen
€
149.275
25.000
15.000
3.000
670
2000
1.600
400
2.500
0
199.445

Voor de uitvoering van de projecten is een financiële bijdrage of een bijdrage in natura ontvangen
van:
Eerbewijs:
Vfonds
Vriendenstichting OGS
Bijdrage Oorlogsgravenstichting

€
€
€
€

75.000
74.275
7.500
156.775

Subsidie vfonds t.b.v. pelgrimsreizen
Voor de direct nabestaanden en hun begeleiders ontvangen wij van het vfonds een subsidie van circa
33% van de reissom. Voor de overige deelnemers neemt de Oorlogsgravenstichting een subsidie van circa
25% voor haar rekening. De subsidie van het vfonds bedraagt maximaal € 45.378 voor de direct
nabestaanden en hun begeleiders. Voor de meereizende geestelijken geeft het vfonds een subsidie van 1/3
van de kosten. De toegezegde subsidie voor 2019 bedraagt maximaal € 48.415.
De voor het pelgrimsreizenprogramma 2019 benodigde subsidie bedraagt € 40.264.
In 2018 is € 36.311 als voorschot ontvangen. Het nog te ontvangen bedrag € 3.953 is als vordering op het
Vfonds in de balans opgenomen.

Begunstigers
In 2019 had de Oorlogsgravenstichting 3.135 (2018: 3.558) begunstigers met een gemiddeld
donatiebedrag van € 26,60 (2018: € 23,87). In het aantal begunstigers zitten 278 begunstigers
voor het leven deze buiten beschouwing gelaten voor de berekening van de gemiddelde
bijdrage.
De daling van het aantal begunstigers komt mede door de hoge leeftijd van onze begunstigers en er
komen geen nieuwe begunstigers voor de Oorlogsgravenstichting bij, nieuwe aanmeldingen worden
tegenwoordig Vriend van de Oorlogsgravenstichting.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 (Organisaties zonder winststreven).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en
schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire
financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen
gebruik van derivaten.
Omrekening van vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende
koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.
Koersverschillen met betrekking tot financiële vaste activa volgen de waarderingsgrondslagen van die
rubriek.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, zoals nader in de
toelichting op de balans is gespecificeerd. Afgeschreven wordt vanaf het moment van ingebruikneming.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus lineair berekende
afschrijvingen, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte toekomstige gebruiksduur en de
eventuele restwaarde van de desbetreffende activa. Afgeschreven wordt vanaf het moment van
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Artikel 2 van de “Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering
van de Republiek Indonesië inzake Nederlandse oorlogsgraven (erevelden) op Indonesisch grondgebied”
vermeldt, dat de regering van de Republiek Indonesië aan de Stichting kosteloos gronden ter beschikking
heeft gesteld ten behoeve van Nederlandse erevelden, uitsluitend voor dit doel en zolang die gronden
hiertoe dienen. De uitgaven van bebouwing op de erevelden in Indonesië, zoals opzichterswoningen en
dergelijke worden dan ook niet geactiveerd, doch rechtstreeks ten laste van de staat van baten en lasten
gebracht. De directiewoning en het pand waarin het hoofdkantoor is gevestigd zijn wel op de balans
opgenomen, omdat de Oorlogsgravenstichting wel de grond daarvan bezit.
Materiële vaste activa Vastgoedbelegging
Het uit een nalatenschap verkregen vastgoed wordt tegen de actuele waarde op de balans opgenomen.
De WOZ-waarde is als benadering van de actuele waarde genomen.
De opbrengst is toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve vastgoed.
Dit vastgoed wordt tegen de actuele waarde gewaardeerd er zal dus geen afschrijving op plaatsvinden.
Financiële vaste activa
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum waarbij
zowel de ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen van de effecten direct in de staat van
baten en lasten worden verantwoord onder de koersverschillen effecten.
Voorraden
De voorraden grafstenen, grafsteenstelblokken etc. worden gewaardeerd tegen een gemiddelde
verkrijgingsprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Voorzieningen
Pensioenverplichting Indonesië:
Voor de op balansdatum ten behoeve van het personeel in Indonesië opgebouwde en ingegane
pensioenaanspraken die in eigen beheer worden gehouden, wordt een voorziening gevormd. Deze
voorziening wordt conform de RJ 271.3 voorschriften actuarieel berekend en is gebaseerd op eindloon.

De berekening is gemaakt met behulp van de sterftetabel TMI 2011 (2018: TMI 2011). De gehanteerde
disconteringsvoet bedraagt 7,5% (2018: 7,75%). De wisselkoers bedraagt € 0,00643 per Idr. 100,-- (2018:
0,00605). Het aantal actieven bedraagt 122 (2018: 120) en inactieven 63 (2018: 58).
Groot onderhoud:
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van de kosten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis
van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht
Langlopende schulden
De langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarlijks te ontvangen subsidie van het ministerie van BZK wordt ten gunste van de staat van baten
en lasten gebracht van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de Oorlogsgravenstichting zich
gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en de brief d.d. 10 december 2018 en 9 december 2019
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

