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Inleiding 
 
Doelstelling van het Nationaal Monument Oranjehotel (hierna: NM Oranjehotel) is een breed 
publiek te laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is. Het laat publiek kennisnemen van wat er is 
gebeurd in de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder in het ‘Oranjehotel’ en plaatst de 
geschiedenis in een actuele context. De verhalen van gevangenen – veelal mensen die in 
verzet kwamen tegen de Duitse bezetter- over angst, hoop, geloof en vaderlandsliefde 
illustreren actuele thema’s als ongelijkheid, rechteloosheid, onderdrukking, vervolging en de 
keuzes die mensen onder die omstandigheden maken. Ze illustreren het belang van de 
rechtsstaat in een democratische samenleving als grondslag voor vrede. 
 
In een vaste en tijdelijke presentatie, educatieve programma’s, de jaarlijkse herdenking en 
diverse andere activiteiten geven wij de belangrijke verhalen en lessen verbonden aan de 
Tweede Wereldoorlog door. Ook de naoorlogse internering en functie als bewaar- en 
verblijfskamp (1945-1949) krijgt aandacht. 
 
De coronapandemie beïnvloedde ook in 2021 de publiekstoegankelijkheid van het NM 
Oranjehotel   aanzienlijk. In het tweede volledige jaar waarin het publiek – individuele 
bezoekers, groepen en scholieren – had kunnen kennismaken met het monument en museum, 
moesten wij opnieuw onze deuren 5,5 maand gesloten houden. Gelukkig wisten , bezoekers 
uit binnen- en buitenland ons vanaf de zomer, toen de deuren van het NM Oranjehotel weer 
open mochten, goed te vinden. Het niet al te mooie, maar daarom ook gunstige museumweer, 
het grote aantal vakantievierders in eigen land en de versoepelingen na de lockdown droegen 
hiertoe bij. In totaal ontvingen we 10.807 bezoekers in 2021  en is er aan de kassa een omzet 
van € 97.138 behaald. De waardering van de bezoekers met een 8,5 doet ons zeer veel 
deugd. 
 
Dit verslag over 2021 bevat  het bestuursverslag met jaarrekening volgens RJ640 inrichting 
en de overige gegevens met betrekking tot de controleverklaring (deel 1) en  het activiteiten- 
en resultatenverslag plus bijlagen (deel 2).  
 
Achter de schermen is er afgelopen jaar hard gewerkt aan o.a. het opzetten van een 
collectieregistratiesysteem, de realisatie van de tentoonstelling Uit de schaduw van het 
Verzet, nieuwe educatieve programma’s, een passende herdenking en is er onderzoek gedaan 
naar verzetsstrijders uit de koloniën, gevangenen uit de periode 1945-1950 en ten behoeve 
van het namenregister. Het afgelopen jaar werd het gebouw ook officieel aangewezen als 
Rijksmonument.  
 
De vele tijd en energie die in 2020 gestoken is in het ontwikkelen van beleidsplannen op 
diverse onderdelen heeft zijn vruchten afgeworpen. Deze basisstukken hebben geresulteerd 
in opname in het Register van Erkende Musea en hebben de weg vrijgemaakt naar acceptatie 
van de Museumkaart in 2022. 
 
Maar 2021 kende ook financiële zorgen. In nauw overleg met het Ministerie van VWS is 
verder aan het herstelplan gewerkt om te zorgen voor een meer stabiele financiële basis.  
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Deel 1 Bestuursverslag  
 

Op 1 december ontvingen wij het trieste bericht dat ons bestuurslid Ien Vinkenburg-Bos 
geheel onverwachts op 67-jarige leeftijd is overleden. Zij was ruim 30 jaar (vanaf 1-12-1990) 
een zeer actieve secretaris van de Stichting en de drijvende kracht achter de jaarlijkse 
herdenking. Jarenlang vervulde zij hierin de rol van ceremoniemeester. De persoonlijke 
contacten die zij met vele oud-gevangenen en nabestaanden onderhield, maakten haar een 
waardevol, graag gezien bestuurslid en bekend bij velen. 
 
Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en governance zijn in dit verslagjaar verschillende 
stappen gezet. Er zijn nieuwe statuten gepasseerd en er is een Bestuursreglement en 
Directiereglement opgesteld. Drie nieuwe bestuursleden zijn na openbare werving 
toegetreden met de volgende portefeuilles: Communicatie en Commerciële zaken, 
Penningmeester en Herdenken en Educatie. Afscheid werd genomen van bestuurslid Jilt 
Sietsma. 
 
Op 1 januari 2022 werd voormalig journalist, televisiepresentator en Tweede Kamerlid Pia 
Dijkstra de nieuwe voorzitter van de Stichting NM Oranjehotel. Zij volgde Dineke Mulock 
Houwer op die na 14 jaar aftrad. Onder haar voorzitterschap groeide het Oranjehotel uit van 
een plek die slechts eenmaal per jaar tijdens de herdenking te bezoeken was, tot een publiek 
toegankelijk herinneringscentrum. 
 
Algemene informatie 
Stichting NM Oranjehotel  
Van Alkemadelaan 1258,  2597 BP Den Haag 
Telefoonnummer: 070-2228070 
E-mailadres: info@oranjehotel.org 
Ingeschreven in het handelsregister: 41153526 
Fiscaal nummer: 816741517.  
Aan de stichting is op 1 januari 2015 de Culturele ANBI- status verleend. 
 
De Stichting NM Oranjehotel heeft statutair als doel het behoud van het monument alsmede 
het beheer van het Herinneringscentrum: Het doel van het Herinneringscentrum is:  
a. het door het verwerven, beheren, conserveren, presenteren en toegankelijk maken van 

een collectie levendig houden van de herinnering aan hen die in de Tweede Wereldoorlog 
tot het daadwerkelijk verzet hebben bijgedragen of uit hoofde van hun levens- of 
wereldbeschouwing of ‘ras’ slachtoffer van de bezetter zijn geweest en daardoor 
opgesloten zijn geweest in de door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog 
geëxploiteerde ‘Polizeigefängnis’ aan de Van Alkemadelaan te ’s-Gravenhage, hierna te 
noemen ‘Oranjehotel’; 

b. het verschaffen en overdragen van kennis over het verzet in Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in een ruime historische context, in het bijzonder in de context van het 
Oranjehotel; 
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c. het verschaffen en overdragen van kennis over actuele tijdsverschijnselen die 
overeenkomsten of raakpunten hebben met de geschiedenis van de bezetting en het 
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder met het Oranjehotel. 

d. het door middel van educatie uitdragen van het belang van de democratische rechtsstaat 
 
Samenstelling van het bestuur 
Drs. E.J.M. Mulock Houwer-Bunnik, voorzitter t/m 31 december 2021 
Drs. E.H. Wellenstein, vicevoorzitter en penningmeester van 13 januari t/m 30 juni 2021 
G.T. Vinkenburg-Bos, secretaris, overleden op 1 december 2021 
Ir. N.A. van Amstel, portefeuille gebouw, penningmeester t/m 12 januari 2021  
Prof. dr. ir. J. Sietsma, portefeuille historie en educatie t/m 31 december 2021 
Prof. mr. H. M. Kappelle, portefeuille Beschermers  
J. Poort, portefeuille communicatie en commerciële zaken, per 1 juni 2021 
Drs. M.J. Cremers RA, penningmeester, per 1 juli 2021 
Dr. I. Raaijmakers, portefeuille herdenken en educatie, per 1 november 2021 
Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de Stichting NM Oranjehotel. 
 
Directie 
A.B.M. van der Laan, directeur  
 
Staf en vrijwilligers 
Zie bijlage 

 
 
Organisatie en bedrijfsvoering 
 
Organisatiestructuur  
 

 

       

                

           
       
               
                

           
        
  
      

                   

            
       
      

               
                    
              

                
                   

                  
                  
      

     
       
      

                  
               

          
               
      
        

        

           

Onur Eroglu
Stempel



9 
 

 
Beleid 
De Stichting NM Oranjehotel onderschrijft, leeft na en zet zich in te implementeren: 
• Governance Code Cultuur met daarin Principes en Best Practice-bepalingen  
• Code Diversiteit en Inclusie  
• Ethische Code Musea van de ICOM  
• Fair Practice Code 

 
In lijn met de Governance Code Cultuur is het huidige bestuur vernieuwd. Op grond van 
artikel 5.5. van de statuten wordt een bestuurslid benoemd voor maximaal vier jaar en is 
eenmaal aansluitend herbenoembaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur, mits 
met algemene stemmen, besluiten om, teneinde continuïteit in het bestuur te waarborgen, 
een bestuurslid voor een tweede maal te herbenoemen.  
 
Op het gebied van Diversiteit klinkt meerstemmigheid door in de tentoonstelling en in alle 
(educatieve) activiteiten. Ook de overige 3 P’s in de Code Culturele Diversiteit (Publiek, 
Personeel en Partners) zijn nader geïmplementeerd en houden de aandacht.  
Op maatschappelijk vlak is verbinding gezocht vooral door het werven van de vele 
vrijwilligers. Behalve onontbeerlijke capaciteit levert dit ook draagvlak en ‘ambassadeurs’ op. 
Het enthousiasme en de passie van vrijwilligers is een grote meerwaarde voor de positieve 
beleving van het bezoek. Voor veel vrijwilligers biedt het werk bij het NM Oranjehotel een 
gevoel van eigenaarschap en vriendschappen, vrijetijdsbesteding en daginvulling, en 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
Personeel 
Per 31 december 2021 bestond het personeelsbestand van het NM Oranjehotel uit 
7 personen, in totaal 4,45 fte waarvan  0,8 fte het hele jaar afwezig was door ziekte.  
• Per mei is  op het gebied van collectie beheer en registratie een nieuwe medewerker 

aangesteld.  
• Per september is de vacature voor de nieuwe functie van Officemanager ingevuld.  
• In november is een projectmedewerker Educatie in dienst gekomen dankzij subsidie van 

het Mondriaanfonds.  
• Per december is een Operationeel Manager aangesteld.  
De personeelsorganisatie ontvangt een salaris conform de functie-indeling en salarisschalen 
van de Museum CAO. De salarisadministratie wordt door administratiekantoor Masman 
Bosman uitgevoerd. 
 
Vrijwilligers 
Het NM Oranjehotel kan niet zonder vrijwilligers. Ongeveer tachtig vrijwilligers werken als 
gastheer/gastvrouw, kassamedewerker, horecamedewerker, museumdocent, onderzoek en 
database vrijwilliger of verzorgen het buitenterrein.  
Tijdens openingstijden werkt het NM Oranjehotel met daghoofden die als eerste 
aanspreekpunt gelden voor de gastvrouwen en -heren. In het weekend is er altijd een 
weekenddaghoofd. Zij ontvangen daarvoor een bescheiden vrijwilligersvergoeding.  
De gezamenlijke bijeenkomsten zijn dit jaar via Zoom gehouden op 14 juni en 6 december.  
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Veiligheid 
Zowel staf als daghoofden hebben in december een BHV herhalingscursus gedaan en het 
benodigd certificaat behaald. 
 
Huisvesting  
De Minister van OCW heeft in november 2019 aangegeven de procedure te starten voor het 
benoemen van het NM Oranjehotel tot een Rijksmonument. In 2020 heeft dat geleid tot het 
gezamenlijke voorstel van Rijk, gemeente en Stichting het gehele cellencomplex en de muur 
te benoemen tot Rijksmonument, in plaats van alleen de cel 601, de D-gang en de 
toegangspoorten. In september 2021 kreeg het NM Oranjehotel uit handen van Minister van 
OCW I.K. van Engelshoven de officiële status van Rijksmonument samen met de 
Waalsdorpervlakte.  
 
Het NM Oranjehotel is een ‘levend’ gebouw. Het heeft continue aandacht nodig door de 
oorspronkelijke aard van het gebouw als (tijdelijke) noodvoorziening en de talloze 
aanpassingen die er zijn gedaan in de loop van de afgelopen 100 jaar. Dit betekent dat er ook 
de komende jaren post-restauratieve werkzaamheden worden uitgevoerd. 
In dit verband is er een nadere gedetailleerde analyse uitgevoerd voor het Meerjaren (30 jaar) 
Onderhoudsplan (MJOP). 
In 2021 heeft de gietvloer in het entreegebied een nieuwe toplaag gekregen. Er waren 
haarscheuren in de vloer ontstaan. De oorzaak hiervan was dat de fundering van oudsher uit 
losse onderdelen is opgebouwd en daarna uitgebreid en  aangepast. In 2020 zijn de scheuren 
tijdelijk hersteld.  
In verband met lekkages en isolatie is in 2020 opdracht gegeven voor herstel en isolatie van 
de dakramen en muurdelen tussen de ramen. In verband met chroom 6 is er vertraging 
ontstaan en de beoogde uitvoeringsmethode aangepast, in overleg met bevoegd gezag 
Monumentenzorg.Er is akkoord gekomen voor een oplossing met de speciale verfconstructie 
en het gebruik van voorzetramen. Aan het verfwerk is in het vierde kwartaal begonnen, dit zal 
worden afgerond in 2022. Voor de voorzetramen moet de bouwvergunning nog formeel   
worden geaccordeerd en nog aanvullende financiering worden gevonden om alle ramen aan 
te kunnen pakken. Hiervoor is een verzoek gedaan bij het Ministerie van VWS tot 
overheveling van gelden .  
Komend jaar worden extra isolatie en voorzieningen om het energiegebruik te beperken 
onderzocht, zoals het toepassen van zonnepanelen. Hiervoor zal zo mogelijk gebruik worden 
gemaakt van de beschikbare subsidieregelingen. 
 
Buitenterrein  
In vervolg op 2020 is in 2021 door een groep vrijwilligers verdergegaan met de aanleg en het 
onderhoud van het buitengebied rondom het NM Oranjehotel en de groenstrook langs de 
parkeerplaats. De groep bestaat inmiddels uit 18 personen. Voor de beplanting is gekozen 
voor soorten die typerend zijn voor het duinlandschap, zoals dat ook aan de overzijde van de 
weg te zien is, zoals helmgras, duindoorn, duinroos, sporkenhout en sleedoorn. Met deze 
keuze wordt ook op het buitenterrein onze relatie met de Waalsdorpervlakte zichtbaar 
gemaakt.  
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Risico en risicobeheersing 
Het bestuur ziet de volgende belangrijkste risico’s voor NM Oranjehotel: lange termijn 
onderhoudskosten, Covid-19 maatregelen, afhankelijkheid van sleutelmedewerkers, majeure 
verplichtingen en operationele risico’s. Ook is er een zekere afhankelijkheid van financiering 
overheid (subsidies), als dit wegvalt is er een serieus voortbestaansprobleem.  
 
Het in stand houden van het gebouw vraagt aanzienlijke uitgaven aan onderhoud over 
langere tijd, met extra vereisten nu het een Rijksmonument is. Dit vraagt een goed inzicht in 
en het beheersen van de kosten en tevens het verkrijgen van afdoende financiële middelen 
om de werkzaamheden uit te voeren. Door het opstellen van een Meerjarig onderhoudsplan 
(MJOP) is een gedetailleerd beeld geschetst van de te verwachten onderhoudsinvesteringen 
in de komende jaren. Het MJOP betreft een periode van 30 jaar en zal regelmatig waar nodig 
herzien worden. Het grootste deel van de te verwachten onderhoudsuitgaven is gedekt door 
de door VWS verstrekte instellingssubsidie, waarvan een deel specifiek voor het groot 
onderhoud bestemd is. Ten aanzien van de in 2020 en 2021 van VWS ontvangen 
instellingssubsidie voor restauratie bestaat het risico dat deze deels moet worden 
terugbetaald, tot een bedrag van maximaal circa € 175.000. De stichting is met het ministerie 
in overleg om tot een goede oplossing te komen. 
 
NM Oranjehotel heeft in 2021 negen bestuursleden en eind 2021 zeven personen in dienst 
(2,3 fte met vast contract 2,6 fte tijdelijk contract) naast de grote groep betrokken 
vrijwilligers. Deze omvang is beperkt en kan kwetsbaarheid veroorzaken voor de operationele 
uitoefening van de stichting. Alhoewel sommige personen al langere tijd aan het 
herinneringscentrum verbonden zijn en een cruciale rol spelen in de bedrijfsactiviteiten van 
NM Oranjehotel, acht het bestuur dat het onverhoopt wegvallen van één van deze personen 
geen bedreiging vormt voor het voortbestaan van de stichting. Geleidelijke groei en 
uitbreiding van het team kan bijdragen aan de opvang bij uitval en een betere 
werkdrukverdeling. 
 
Majeure verplichtingen worden niet aangegaan zonder een sluitende financiële dekking.  
Er zijn niet-alternatief aanwendbare bestemmingsfondsen gecreëerd voor alle ontvangen 
donaties ten behoeve van specifieke projecten, zoals de omvangrijke 2020 donatie van de 
Nederlandse Spoorwegen.  
Ten aanzien van reguliere operationele risico’s (als schade en ziekte) kan NM Oranjehotel 
deze beperkt zelf dragen, zijn er preventieve maatregelen getroffen  en zijn er verzekeringen 
ter dekking van de financiële consequenties afgesloten.  
 
Continuïteit en Herstelplan 
NM Oranjehotel heeft in 2021, voor het tweede jaar op rij, te kampen gehad met de gevolgen 
van het coronavirus hetgeen resulteerde in forse daling van bezoekersaantallen en inkomsten. 
De Stichting heeft gebruik gemaakt van regelingen die VWS en het Vfonds hebben 
opengesteld om de gevolgen van de coronacrisis te reduceren. Het bestuur spreekt voor de 
ontvangen Noodsteun zijn grote erkentelijkheid uit. 
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In nauwe samenwerking met het ministerie van VWS is een herstelplan opgesteld en in 
werking getreden dat is gericht op een gezonde financiële bedrijfsvoering. Essentieel 
onderdeel in dit herstelplan zijn het genereren van meer inkomsten, een behoedzaam 
financieel beheer ten aanzien van het monumentale onderhoud en de kwijtschelding van een 
lening van het ministerie van VWS welke in het boekjaar 2020 als gebeurtenis na 
balansdatum is verwerkt. De ontvangst van de omvangrijke projectsubsidie van de 
Nederlandse Spoorwegen eind 2020 betekende een aanzienlijke verbetering van de 
liquiditeitspositie.  
 
Het bestuur heeft haar voorzichtige en sobere financieel beleid voortgezet. Door deze 
maatregelen is er voldoende liquiditeit en zijn alle reserves en bestemmingsfondsen binnen 
het eigen vermogen van de Stichting positief gebleven. Dit is voor het bestuur reden om te 
vertrouwen op een duurzame voorzetting van de ondernemingsactiviteiten en 
stichtingsdoelstellingen met een sluitende begroting voor 2022. Derhalve is de jaarrekening 
opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Financiële ontwikkelingen 
Door de  sluiting van het NM Oranjehotel in verband met Covid-19 zijn de verwachte 
bezoekersaantallen in 2021 niet gehaald. Voor 2021 was een voorzichtig herstel verwacht 
met in totaal 12.000 bezoekers en baten i.v.m. entreeheffing € 99.000,00.  Het 
bezoekersaantal is 10.807 en de omzet entree, winkel en horeca bedraagt € 108.610.  
Mede door een voortgezet sober financieel beleid is het tekort beperkt gebleven. Waar 
mogelijk zijn investeringen en uitgaven gereduceerd of uitgesteld. 
In vergelijking met de begroting 2021 wijken de gerealiseerde baten en lasten af op de 
volgende punten. Het lagere primaire resultaat is gecompenseerd door Corona noodsteun 
ontvangen van het ministerie van VWS en het Vfonds. De voor groot onderhoud en 
restauratie ontvangen bijdrage van het ministerie, alsmede de projectsubsidie van het 
Mondriaanfonds waren niet in de begroting opgenomen. Hiermee veranderde het significant 
begrote tekort van circa € 174.000 in een positief resultaat van € 197.816. De totale 
operationele kosten zijn conform begroting gebleven met enkele verschuivingen tussen 
categorieën.  
 
Toekomstige verplichtingen ten aanzien van groot onderhoud worden grotendeels gedekt 
door toegekende overheidssubsidies. Echter dreigt terugbetaling, vanwege onvoorziene 
vertraging in de uitvoering gedurende het subsidiejaar,  van een deel van de in 2020 en 2021 
voor restauratie ontvangen subsidies aan het ministerie van VWS. Dit is in de jaarrekening 
nader toegelicht. 
 
Beheersing en dekking van de exploitatiekosten en de kosten van onderhoud en beheer 
blijven een permanent punt van zorg voor het bestuur.  Het eigen vermogen van de stichting 
bestaat voor het grootste gedeelte uit bestemmingsfondsen en zijn niet vrij aan te wenden. 
Hiermee blijft het weerstandsvermogen vrij broos. 
 
De begroting voor 2022, zoals hier onder weergegeven, is opgesteld met als uitgangspunt dat 
het herinneringscentrum het gehele jaar open zal zijn. Actuele ontwikkelingen kunnen voor 
het bestuur aanleiding zijn voor aanvullende maatregelen en bijstelling van de prognose. 
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Begroting   

 

     
Begroting   Begroting  

 2021   2022  
Primaire baten      
Subsidies 354.500   542.000  
Entreegelden 99.000   200.000  
Projecten 0   0  
 453.500   742.000  
Primaire lasten      
Personeel  266.900   339.859  
Huisvesting 175.200   185.000  
Opbouw voorziening groot onderhoud 100.000   100.000  
Herdenken en herinneren 5.000   15.000  
Voorlichting en educatie 21.500   42.500  
Museale activiteiten 16.000   15.641  
Algemene kosten 74.800   90.000  
 659.400   788.000  
Primair resultaat -205.900   -46.000  
      
Secundaire inkomsten      
Inkomsten shop en horeca  38.000   60.000  
Verhuur en evenementen 0             PM  
Donaties en bijdragen beschermers 25.000   10.000  

Totaal  

          
63.000    70.000  

Secundaire lasten      
Kosten shop en horeca  23.000   24.000  
Kosten verhuur en evenementen 0             PM  
Kosten projecten en overige lasten 8.200             PM  
 31.200   24.000  
Secundair resultaat 31.800   46.000  
      
Totaal verwacht exploitatie resultaat -174.100   0  

 
Sponsoring en fondsen 
Het Mondriaanfonds heeft in het kader van de Coronaregeling medewerkers collectiebeleid 
het NM Oranjehotel € 50.000 toegekend.  Een medewerker collectie-educatie, voor de 
periode van 20 maanden, is aangesteld. Deze tijdelijke uitbereiding is gericht op structurele 
intensivering en versterking op meerdere niveaus:  

• Het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe collectie-educatieve programma’s (in de C-
gang) aan bestaande en ook nieuwe specifieke doelgroepen.  
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Deel 2, Verslag van de activiteiten en resultaten 
 

Wir sollten die nächsten  Generationen so erziehen dass so etwas grausames sich nicht 
wiederholt! We should raise our next generation in a way that something as awful as that 
never happen again! 
 
Als je dit leest wees asjeblieft 2 minuten stil. Te denken aan de verschrikkelijke oorlog. 
 

Dieses Gefängnis errinert daran, dass Frieden und 
Zusammenleben nicht selbstverstandlich ist. Gut das es solche Orte gibt um die, die für den 
Krieg Ihr Leben gelassen zu denken. 
 
Vaste presentatie 
In de vaste presentatie wordt de geschiedenis en context van deze Duitse gevangenis 
geschetst en zijn verhalen te horen in audiofragmenten in het Nederlands, Engels en Duits. 
Bezoekers waarderen de vaste presentatie met gemiddeld een 8,5 en ervaren hun bezoek als 
indrukwekkend. Met name de persoonlijke verhalen en Cel 601, de 
voormalige dodencel, raken de bezoekers diep. Nieuw object in de vaste 
presentatie is het horloge van Herman Holsstege. In cel 529 is een 
paneel toegevoegd met uitleg over de ontcijferde  NSB inscripties. 
 
Tijdelijke tentoonstelling Uit de schaduw van het verzet  
Vanaf 5 juni, de eerste dag na de lockdown, was in de tijdelijke 
tentoonstellingsruimte de tentoonstelling Uit de schaduw van het 
Verzet te zien. De tentoonstelling belicht het ontstaan van de Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), onlosmakelijk verbonden met 
de Tweede Wereldoorlog.  
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Opgericht op 29 mei 1945 als Bureau Nationale Veiligheid 
moest het Nederland na de Duitse bezetting weerbaarder 
maken tegen dreigingen uit binnen- en buitenland. De eerste 
medewerkers hadden dikwijls een achtergrond in het verzet, 
sommigen een gevangenschap in het Oranjehotel achter de rug, 
zoals Jan van den Ende en Ad de Jonge.  
Het tweede deel van de tentoonstelling portretten van AIVD 
medewerkers toen en nu portretteert de mensen achter de 
inlichtingendienst van wie de identiteit vaak geheim moet 
blijven. Drie medewerkers van het eerste uur, met een verleden 
in het verzet, zijn hierin gekoppeld aan de portretten van drie 
huidige medewerkers. Documenten, foto’s en bijzondere 

voorwerpen, zoals een geheime brievenbus en spionagemateriaal geven een inkijk in het 
werken voor de AIVD. 
De tentoonstelling sloot het lustrumjaar van de AIVD af, dat zijn 75 jarig bestaan vierde. Om 
met name de eigen achterban te informeren vond een online opening plaats waarbij 
directeur-generaal Erik Akerboom de tentoonstelling symbolisch opende. 
 
Collectie en onderzoek 
Namenregister 
Voor veel gevangenen was het Oranjehotel het beginpunt van een lang verblijf in Duitse 
gevangenissen en concentratiekampen. In het register wordt deze informatie in kaart 
gebracht. Daarbij worden zo mogelijk ook foto’s toegevoegd. Het digitaal archief is het meest 
omvangrijke onderdeel van de collectie. Voor deze digitale Gevangenendatabase met namen 
en gegevens van oud-gevangenen, wordt actief informatie verzameld door vrijwillige 
collectiemedewerkers. De vele persoonlijke dossiers in het digitale archief zullen uiteindelijk 
aan het Namenregister worden toegevoegd en in Oorlogslevens.nl te raadplegen zijn. 
Er zijn dit jaar 1.200 nieuwe namen toegevoegd aan de Digitale Gevangenendatabase, 
waarmee het totaal aantal namen op 5.000 komt. Ook zijn ongeveer 100 informatieverzoeken 
beantwoord of gegevens van familieleden toegevoegd aan het bestand. 
 
Collectieregistratie en documentatie 
In 2021 is een start gemaakt met de inventarisatie en registratie van de collectie. Door de 
firma Vir2biz is een collectieregistratiesysteem (CMS) ontwikkeld dat later aan onze website 
gekoppeld zal worden. In 2021 zijn 251 objecten (ongeveer 60% van de collectie) 
geregistreerd. Elk object krijgt zowel een fysiek als een digitaal registratienummer. Op deze 
manier is de collectie straks online toegankelijk voor een breed publiek. De collectieregistratie 
wordt gedaan volgens het Deltaplan Ontsluiting Oorlogsmusea en Herinneringscentra, een 
initiatief van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH) en Netwerk 
Oorlogsbronnen. Een aantal collectiedelen kunnen ook aan het namenregister gekoppeld 
worden. Daarnaast zullen ook de boeken in de bibliotheek volgens het collectieregistratie-
systeem worden beschreven. 
 
In het kader van het project van SMH 40-45 om objecten uit de collectie te digitaliseren 
werden 42 stukken, zoals borduurwerken, objecten uit cel 601 en de vier kruizen van de 
Waalsdorpervlakte gefotografeerd.  
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De inscripties op de muren in cel 601 werden al eerder in kaart gebracht. Dit jaar is er een 
specifiekere verdeling van de inscripties gemaakt en werden ook nieuwe inscripties ontdekt 
door een vrijwilliger.   
 
Nieuwe aanwinsten  
De collectie werd uitgebreid met 11 nieuwe objecten/documenten. Regelmatig wordt overleg 
gevoerd met (potentiële) nieuwe schenkers over hun mogelijke schenking of voor het geven 
van informatie.  
 
Beheer en behoud  
Om ervoor te zorgen dat de tekeningen in de collectie op een veilige manier opgeborgen en 
bewaard worden, is overlegd met een papierrestaurator en zijn de benodigde materialen zoals 

zuurvrije dozen en Secol-mappen aangeschaft.  
 
De objecten van metaal en textiel in cel 601 zijn onderzocht door textiel- en 
metaalrestauratoren. De conditie van ton en emmer zijn gecontroleerd door 
metaalrestaurator Michiel Langeveld, evenals de kruizen van de Waalsdorpervlakte. 
Textielrestaurator Saskia Rijsdijk onderzocht de deken van het bed en herstelde een scheur. 
Voor cel 601 is een schoonmaakprotocol opgesteld dat voorziet in een regelmatige 
schoonmaak in samenwerking met een vrijwilliger. Alle objecten worden regelmatig op 
conditie en klimaat gecheckt.  
 
Depot 
Cel 348 zal in 2022 worden ingericht als noodzakelijke depotruimte. Een programma van 
eisen is daartoe opgesteld. 
 
Overleg 
Om informatie en kennis te delen wordt regelmatig deelgenomen aan het SMH 40-45 
collectieoverleg. Tevens wordt daarbij de voortgang van het project Digitalisering, Fotografie 
& Registratie besproken.  
 

Onur Eroglu
Stempel



18 
 

Onderzoek naar verzetsstrijders uit de koloniën. 
Van februari t/m juni deed stagiair Isaak van Dijke, student Memory & Heritage Studies aan 
de Universiteit van Amsterdam, onderzoek naar Oranjehotelgevangenen afkomstig uit 
Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Het onderzoek vormt een mooie 
basis voor vervolg in een nader te bepalen vorm. 

 
Educatie en groepsbezoek 
Het educatief programma voor het primair en voortgezet onderwijs kwam in 2020 tot stand 
dankzij extra financiële steun van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Den Haag. In 
het educatieve programma staan de persoonlijke verhalen van 10 gevangenen centraal die 
leerlingen zelf ontdekken aan de hand van een tablet. Uitgangspunt in het educatieve 
programma is meerstemmigheid en diversiteit. In een reflectieve les is ook ruimte voor 

ervaringen van hedendaagse getuigen of slachtoffers van 
onderdrukking, onrecht, vervolging en/of uitsluiting. In 2021 zijn de interactieve toepassingen 
verder vervolmaakt. 
 
In 2021 is het educatieve programma onder andere aangeboden via onderwijsintermediairs 
Cultuurmenu, CultuurSchakel en de organisatie ProDemos. Vanwege de lockdown van 
5,5 maand en de beperkende maatregelen binnen het onderwijs, ontving het NM Oranjehotel  
 
veel minder schoolgroepen dan waarop was gehoopt. De schatting (voordat Engelse variant 
manifesteerde) was 1500 leerlingen VO en 750 leerlingen PO te ontvangen, dat zijn ongeveer 
120 groepen van 20 leerlingen.  In totaal volgden totaal maar 334 leerlingen primair en 
voortgezet onderwijs uit het hele land een educatief programma. Een aantal scholen 
combineerde het Oranjehotel met een bezoek aan de Waalsdorpervlakte.  
 
Voor individuele jonge bezoekers zijn twee speurtochten beschikbaar die hen langs de 
belangrijkste onderdelen in het NM Oranjehotel leiden. In 2021 werden deze speurtochten 
ook in het Engels en Duits aangeboden. 
 
MBO en hoger onderwijs 
Op 27 augustus bezochten 25 aankomende studenten internationaal recht van de Universiteit 
Leiden Campus Den Haag het Oranjehotel tijdens hun introductieweek. Op 21 september 
ontving het NM Oranjehotel 75 minorstudenten Erfgoed educatie en WO II van de 
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Hogeschool Rotterdam. Op 12 oktober waren 32 MBO-studenten van het Nova College uit 
Hoofddorp te gast. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Net als in 2020 verzorgden educatieve vrijwilligers op 19 en 20 juli een aantal workshops 
over het Oranjehotel voor ruim 250 kinderen tussen 8 en 11 jaar tijdens de Jeugdvakantie-
activiteiten in Duinrell. Na een introductie door een verhalenverteller en het zien van de 
jongerenfilm gingen de kinderen zelf aan de slag met het maken van teksten en filmpjes over 
de verschillende inscripties uit Cel 601.  
 
Groepsbezoek met inleiding 
In het NM Oranjehotel kunnen bezoekers op individuele wijze met een audiotour door het 
gebouw lopen. Er worden daarom in principe geen rondleidingen gegeven. Wel bestaat de 
mogelijkheid een korte inleiding door een stafmedewerker te boeken. In 2021 werden in 
totaal 23 introducties gegeven voor verschillende groepen: 
24 juni:   Personeelsvereniging Binnenlandse Zaken 
23 september:  Dienst Justitiële Inrichtingen, PI Haaglanden 
28 september:  Rotary Hoofddorp en Nieuw-Vennep 
29 september:  Probus Club Westland 
30 september:  Ministerie van Defensie, Geneeskundige dienst 
30 september:  Personeelsvereniging Provincie Zuid-Holland 
1 oktober:   Familie bijeenkomst 
2 oktober:   Groepsbezoek uit Bremen, Duitsland  
2 oktober:   Personeelsvereniging TU Delft 
3 oktober:   Kiwanis, Delft 
7 oktober:   Vrouwengilde Tilburg 
8 oktober:   American School The Hague 
12 oktober:   Ministerie van Justitie en Veiligheid 
14 oktober:   Dienst Justitiële Inrichtingen, PI Haaglanden 
26 oktober:   internationale gasten Rechtbank Den Haag 
2 november:   Ministerie van Defensie 
3 november:   American Woman’s Club 
4 november:   Universiteit Leiden, Studiekring over Strafrecht 
6 november:   Ministerie van Justitie 
19 november:   Roeivereniging het Spaarne, Haarlem 
25 november:   Kerk Amstelveen 
14 december  Roeivereniging het Spaarne, Haarlem 
16 december:   Ministerie van Defensie 
 
In november en december ontving het NM Oranjehotel op initiatief en onder begeleiding van 
vrijwilliger in totaal vijf groepjes (oudere) buurtbewoners via wijkinitiatieven, waarmee de 
drempel tot bezoek aanzienlijk verlaagd werd. 
 
Externe inleiding 
Op 12 oktober sprak de directeur op een bijeenkomst bij de Rotary club Lange Voorhout, in 
de Haagse Pulchri Studio en op 1 december bij de Rotary Haarlem Spaarne. 
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Herdenking 
Dit jaar vond de herdenking plaats op 4 september. Vanwege de maatregelen tegen corona 
kon ook dit jaar slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, onder wie een aantal oud-
gevangenen en vertegenwoordigers van verschillende oorlogsgetroffenen organisaties. De 
herdenking werd gehouden in aanwezigheid van de voorzitters van de Eerste en Tweede 
Kamer, de vice-president van de Raad van State en vertegenwoordigers van de Hoge Raad, de 
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, het Ministerie van VWS en het Ministerie van 
OCW. De herdenkingsrede werd uitgesproken door burgemeester Jan van Zanen. Daarnaast 
droegen Leon Dekker en Quirine Schonewille, leerlingen van het Maris College, 
brieffragmenten voor van oud-gevangenen. Muzikale omlijsting werd verzorgd door The 
Hague String Trio. Tijdens de herdenking werden ook het NM Oranjehotel en de 
Waalsdorpervlakte officieel als rijksmonument aangewezen. Demissionair minister van OCW 
Ingrid van Engelshoven reikte daartoe de monumentenschildjes uit aan Wim Drossaert, 

directeur van drinkwaterbedrijf 
Dunea en Dineke Mulock Houwer, voorzitter van onze stichting. 
 
De herdenking eindigde met een stille gang en kranslegging door een aantal organisaties en 
personen bij Cel 601. Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven de herdenking te 
volgen werd deze ook dit jaar rechtstreeks uitgezonden door Omroep West. Live keken daar 
25.000 kijkers naar, via de herhalingen nog eens 178.000 kijkers.  
 
De herdenking werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed, vfonds en Comité 4 en 5 mei. 
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Overige activiteiten 
• De D-gang vormde in februari het decor voor een online-uitvoering van het lied ‘Het 

Oranje Hotel’ van Egbert Holleman (1902-1994) door het New Phoenix Ensemble 
(klarinettiste Letizia Elsa Maulà en celliste Sylvia Cempini met speciale medewerking van 
bariton Peter Janka). 

• In het kader van het (online) Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei droegen in het 
Oranjehotel de jongeren Sumai Yahya, Mirle Wittekoek, Stian Olesen en Xiu Bin van Lier 
hun zelfgeschreven gedichten over vrijheid voor. De video die hiervan gemaakt werd, was 
tijdens het Bevrijdingsfestival te zien. 

• Belangstellenden van het UIT Festival konden op 5 september in het Oranjehotel 
deelnemen aan korte introducties. Hiervan maakten 25 personen gebruik. 

• Naar aanleiding van de heruitgave van het boekje Kerstmis in Scheveningen van 
Binnert de Beaufort werd op 17 september een boekpresentatie georganiseerd in 
samenwerking met Uitgeverij Verloren en de familie De Beaufort.  

• In het kader van het Just Peace Festival verzorgde vrijwilliger op 19 september 
verschillende korte inleidingen over het Oranjehotel voor 25 deelnemers van een Vrede & 
Recht wandeling. 

 
Publiek, marketing en pr 
Bezoekers 
In 2021 ontving het NM Oranjehotel als gevolg van de coronamaatregelen 10.807 bezoekers, 
iets meer dan de 10.760 bezoekers in 2020, maar nog altijd veel lager dan de begrote  20.000 
bezoekers .  
 

Bezoekersaantallen 2021 2020 
Individuele bezoekers 
volwassenen 

8.028 8.053 

Individuele bezoekers 
kind/jongeren < 25 

2.331 1.567 

Groepsbezoek volwassenen 114 418 
Groepsbezoek PO en VO 334 722 
Totaal bezoekers 10.807 10.760 

 
Net als in zoveel andere musea bestond het bezoek overwegend, maar niet uitsluitend, uit 
individuele bezoekers. Grotere groeps- en schoolbezoeken bleven vanwege de beperkende 
maatregelen grotendeels uit. Opvallend was het groot aantal individuele jonge bezoekers uit 
Duitsland tijdens de zomermaanden. Dankzij hun belangstelling voor de gedeelde 
geschiedenis van het Oranjehotel groeide het aandeel internationale bezoekers van 2% naar 
12%. Tegelijkertijd steeg het aandeel bezoekers jonger dan 25 jaar van 21% naar 25%. 
 
Marketing en pr 
Op basis van het Marketing- en communicatieplan is verder gewerkt aan het systematisch 
versterken van de positie van het NM Oranjehotel. Tijdens de lockdown werd de online 
contentstrategie vervolgd om in beeld te blijven bij het (potentiële) publiek en de bezoeker te 
blijven informeren. Daarnaast werd een samenwerking aangegaan met online travel agency 
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GetYourGuide. Online kaartverkoop via dit extra kanaal was in 2021 goed voor circa 10% van 
de kaartverkoop, met name onder Duitse en andere internationale bezoekers. 
 
Uit het continue gehouden publieksonderzoek blijkt dat bezoekers net als in 2020 
uitgesproken positief zijn over het herinneringscentrum en onder de indruk van het 
monument en de vaste presentatie. Ruim 90% geeft aan een bezoek aan te bevelen aan 
anderen. Mond-tot-mondreclame blijft dan ook het meest effectieve marketingmiddel, 
gestimuleerd door free publicity en een online marketingstrategie. 
 
De landelijke en lokale pers werd op een aantal momenten geïnformeerd. Met name de 
aanwijzing van het Oranjehotel als rijksmonument resulteerde in veel exposure: RTL4, NOS, 
De Telegraaf en Elsevier besteedden hier uitgebreid aandacht aan. De aankondiging van een 
particulier om onderzoek te doen naar mogelijke menselijke resten op de Waalsdorpervlakte 
leidde aan het eind van het jaar tot een item in het NOS Journaal en publicatie in onder 
andere het AD. Belangstelling van de media voor de periode na de bevrijding was er ook. Een 
onderzoek naar de mogelijk laatste woorden van Anton Mussert resulteerde in een radio-
uitzending bij OVT en een podcast waaraan medewerking werd verleend. Het tv-programma 
Andere Tijden wijdde een aflevering aan de NSB-er Carel Huygen die in 1945 in de 
cellenbarak werd opgesloten. Aan het einde van het jaar werd de komst van de nieuwe 
voorzitter in de media aangekondigd. 
 
Online 
Van een groot aantal teksten op de website werd de online vindbaarheid geoptimaliseerd 
(SEO). In 2021 trok de website 47.581 unieke bezoekers, een toename van 10% t.o.v. vorig 
jaar. Piekmomenten lagen rond 4 mei en de herdenking op 4 september. Vanwege 
coronabeperkingen en de langdurige lockdown, werd extra ingezet op social media om het 
contact met het (potentiële) publiek te onderhouden. Circa 2 keer per week werd passende 

content geplaatst, variërend van achtergrondverhalen bij personen of objecten uit de 
collectie, filmpjes of wetenswaardigheden over het Oranjehotel.  
 
In maart 2021 werd in vier online verhalen in samenwerking met Museum Vlaardingen en het 
Stadsarchief Vlaardingen speciale aandacht besteed aan het Geuzenverzet.  
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Het aantal vrienden op Facebook groeide van 994 naar 1241, goed voor een totaal organisch 
bereik van ruim 82.000. Instagram groeide van 400 naar 724 volgers, het Linkedin profiel nam 
met enkele tientallen toe. 
 
In 2021 werden zeven nieuwsbrieven verstuurd. Het aantal nieuwsbriefabonnees nam met 
20% toe naar ruim 1800.  
 
Relaties en samenwerking 
Het NM Oranjehotel is een lieu de mémoire dat door de bezetter in 1940-1945 werd ingezet 
voor vervolging en terreur. Er is nauwe samenwerking met de andere Herinneringscentra 
Kamp Westerbork, Vught en Amersfoort en het Indisch Herinneringscentrum. Verder wordt 
er samengewerkt met presentatie-instellingen Vrede en Recht Den Haag, Directeuren 
Overleg Musea Den Haag, Haagse Vrijheidsweken, Just Peace en Haags Comité WO2. 
Sinds 2020 is NM Oranjehotel toegetreden als volwaardig lid van de Stichting Musea en 
Herinneringscentra 40-45. In het voorjaar 2021 zijn we erkend museum geworden, 
toegetreden tot het Nederlandse Museumregister en lid geworden van de 
Museumvereniging. In september is het Rijksmonumentschap verkregen samen met de 
Waalsdorpervlakte.  
 
Verder wordt regionaal samengewerkt met musea en instellingen met publieksfuncties op het 
terrein van burgerschapseducatie, democratie en rechtsstatelijkheid.  
 
Bijlagen 
 
Personeel 
 
Directie 
Anke van der Laan 
 
Marketing/Communicatie 
Hans Gramberg 
 
Conservator 
Maia Bijl 
 
Operationele Manager 
Matthijs Hoogeveen tot 18 november 
Mark de Witt vanaf 1 december   
 
Collectie medewerker 
Laura Mavrichi vanaf 10 mei 
 
Office manager 
Marjolein Wibier vanaf 1 september 
 
Projectmedewerker Educatie 
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Camiel van Zilfhout vanaf 1 november 
 
Stagiair 
Isaak van Dijke, 1 februari t/m 30 juni 
 
Vrijwilligers 
Frontoffice/gastvrouw- heer 
Michele Beier 
Mieke van Bockel-Geelkerken 
Hans den Bezemer 
Hans Boin 
Sophie Bowers  
Marion Brieko 
Wouter Bybau 
John van Dijk 
Corrie van Eldik 
Nicolette Fogteloo 
Kees van Geel 
Koert van der Greft 
Chris Harteveld (weekend en daghoofd) 
Alexa Hazelhoff 
Herman Hendriks 
Ineke Janssen 
Leen Jongejan  
Stef Kleinherenbrink 
Trix Klop-Ivens 
Frans Knaake 
Marlene de Kort 
Marjo van der Laan 
Jenny de Leeuw 
Cees Los  
Albert Markus 
Els Mulder 
Jan Nelisse 
Elly van Nieuwkoop-Eusman 
Jeanette Oostveen  
Tonnie Pauw 
Peter de Roode 
Ada Schenck 
Richard Schmitz 
Mera Schouten (Daghoofd) 
Jan Setz  
Sophie Sevenich 
Monique Simons 
Miranda Spaans 
Jan Suyver  
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Hans van Steen 
Jack Twiss Quarles van Ufford 
André Valkenburg 
Kees van der Vorm  
Janice Wegman (Daghoofd) 
Joek van Werkhoven 
Barbera Wolswijk (Weekend en daghoofd) 
Margaret Zeeman 
Winkel 
Marjon Margés 
 
Tuin/onderhoud 
Marlene van den Bos (coördinator) 
Irene de Boone  
Anneke Clarke 
Rengko Geurts 
Ria van der Greft-Paridon 
Igor van der Helm 
Henriette Hulshoff 
Arnold Kokshoorn 
Ineke Korving 
Macky Maronier 
Anina Meijer-Pennders 
Anya Mineur 
Nelleke Mineur  
Annelies Prinsenberg 
Willem Rooseboom 
Arijan Rietkerk  
Anneke de Roy van Zuijdewijn 
Rosien Steensma 
José Wijtenburg 
Bert van den Berg 
 
Namendatabase, Onderzoek en Bibliotheek 
Monique Simons (coördinator) 
Riccardo Sietsma 
Henk Ambachtsheer 
Paul Beek 
Anneliese Smit 
Yvonne Kwakkestijn 
Hans Buurman 
 
Museumdocenten 
Riekje Akkerman-Nieuwstraten 
Bert van den Berg 
Sophie Bowers 

Onur Eroglu
Stempel



26 
 

Elsbeth van Hijlckama Vlieg  
Trix Klop-Ivens 
Jenny de Leeuw 
Ineke Nieuwstraten 
Lizzy Oosterveen 
Pauline van der Schriek 
Janice Wegman 
 
Beheer en Behoud 
Jenny de Leeuw 
Bert van den Berg 
 
Nevenfuncties bestuur en directie 
Dineke Mulock Houwer, voorzitter 
• Voorzitter Pensioen- en UitkeringsRaad (PUR) Oorlogsgetroffenen 
Edmond Wellestein, vice-voorzitter 
• Lid Raad van Toezicht HiiL/ The Hague Institute for the Innovation of Law 
• Lid Raad van Toezicht OGS/ Oorlogsgraven Stichting 
• Bestuurslid-penningmeester Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
• Bestuurslid-penningmeester Clusius Stichting Leiden 
Ien Vinkenburg, secretaris 
• penningmeester van de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ 
Niels van Amstel, lid 
• Sr projectmanager ingenieursbureau Megaborn  
• Secretaris College van Kerkrentmeesters Kruispunt  
• Secretaris Stichting Bij de Tol, Linschoten  
• Voorzitter expertnetwerk DGWW  
• Lid werkgroep CE VNO-NCW 
Jilt Sietsma, lid 
• hoogleraar Technische Universiteit Delft.  
• wetenschappelijk directeur 4TU Research Centre High-Tech Materials 
• afdelingsvoorzitter Materials Science and Engineering, T U Delft. 
Herman Kappelle, lid  
• Bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht VU Amsterdam  
• Secretaris Maarten Kappelle Stichting  
• Lid Raad van Advies Stichting Knarrenhof Nederland  
• Lid Raad van Advies Nyenrode Executive Insurance Programm  
• Secretaris Stichting Beschermers van het Oranjehotel 
Ilse Raaijmakers, lid 
• Senior beleidsadviseur/onderzoeker ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en  Geweld.  
• Gemeenteraadslid namens PvdA in Utrecht. 
Joost Poort 
• Senior manager Commercial Affairs' bij Nederlands Dans Theater  
Mark Cremers 
• Bestuurslid (penningmeester) Stichting Noodopvang Haaglanden 
• Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 

Onur Eroglu
Stempel



27 
 

• Bestuurslid Stichting Vrienden van het Dorpscentrum 
 
Anke van der Laan, directeur 
• Lid beoordelingscommissie NWO, NWA- Wetenschapscommunicatie 
• Lid algemeen bestuur Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 
 
Bestuur Stichting Beschermers 
Heleen van Ketwich Verschuur (voorzitter vanaf 26 oktober) 
Herman Kappelle, secretaris 
Otto van der Harst, penningmeester 
Michiel van de Graaff, bestuurslid 
Wessel de Jong, bestuurslid 
Ab van der Touw, bestuurslid (tot 26 oktober voorzitter) 
 
Financiële bijdragen 
Activiteiten van het Nationaal Monument Oranjehotel zijn in 2021 mede mogelijk gemaakt door bijdragen  
van verschillende instellingen, bedrijven en particulieren 
 
Structurele begunstigers: 
Ministerie van VWS 
Gemeente Den Haag 
 
Bijdragen voor projecten: 
Nederlandse Spoorwegen 
Mondriaan Fonds 
Provincie Zuid-Holland 
Vfonds 
Gemeente Den Haag 
Van der Mandele Stichting 
Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
En diverse particulieren  
 
Colofon 
©Nationaal Monument Oranjehotel, maart 2022 
 
Foto’s: 
Jan Louis van den Oever, Laura Mavrichi, Hans Gramberg, Anke van der Laan. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

(na resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 90.118 118.319

Vlottende activa

Voorraden 2 9.464 7.606

Vorderingen 3 52.053 49.915

Liquide middelen 4 1.912.304 1.823.892

2.063.939 1.999.732
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31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 5 

Stichtingskapitaal 454 454
Overige reserves 6 199.741 205.768
Bestemmingsfondsen 7 1.611.424 1.407.581

1.811.619 1.613.803

Langlopende schulden 8 

Overige schulden 9 60.000 90.000

Kortlopende schulden 10 192.320 295.929

2.063.939 1.999.732
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021
Begroting

2021 2020
€

€
€

Baten 11 798.012 516.500 1.976.636

Lasten
Kosten van goederen en benodigdheden 12 63.702 78.700 71.947
Lonen 13 207.592 207.913 167.665
Sociale lasten 14 34.995 35.155 29.936
Pensioenlasten 15 22.145 23.832 16.861
Afschrijvingen materiële vaste activa 16 33.256 33.000 32.581
Overige personeelsbeloningen 17 -7.144 19.000 -2.483
Huisvestingskosten 18 137.995 223.200 200.291
Verkoopkosten 19 1.401 1.000 773
Kantoorkosten 20 9.692 9.000 16.123
Algemene kosten 21 96.560 59.800 360.852

Totaal van som der kosten 600.194 690.600 894.546

Totaal van bedrijfsresultaat 197.818 -174.100 1.082.090

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 22 - - 6.816
Rentelasten en soortgelijke kosten 23 -2 - -

Financiële baten en lasten -2 - 6.816

Totaal van netto resultaat 197.816 -174.100 1.088.906

Resultaatbestemming
Overige reserves -12.458 -318.675
Bestemmingsfonds Restauratie - Ministerie VWS 81.920 134.975
Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie -
Nederlandse Spoorwegen - 1.250.000
Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie -
Gemeente Den Haag -3.915 4.000
Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Provincie
Zuid-Holland -12.175 18.606
Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie -
Mondriaanfonds 44.444 -
Bestemmingsfonds Groot Onderhoud - Ministerie VWS 100.000 -

197.816 1.088.906
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Totaal van kasstroom uit operatio-
nele activiteiten

Bedrijfsresultaat 197.818 1.082.090

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 33.256 32.581

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden 2  -1.858 -4.527
Afname (toename) van handelsdebi-
teuren -981 719
Afname (toename) van overige vorde-
ringen -1.157 223.703
Toename (afname) van overige schul-
den

10  

-103.707 -587.699

-107.703 -367.804

Totaal van kasstroom uit bedrijfs-
operaties 123.371 746.867

Ontvangen interest 22  - 6.816
Betaalde interest 23  -2 -

-2 6.816

Totaal van kasstroom uit operatio-
nele activiteiten 123.369 753.683

Totaal  van kasstroom uit investe-
ringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa -5.055 1.024.111

Totaal van kasstroom uit financie-
ringsactiviteiten

Uitgaven ter aflossing van leningen -30.000 -
Toename (afname) van de
langlopende schulden

10  

98 -30.000

Totaal van kasstroom uit financie-
ringsactiviteiten -29.902 -30.000

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen 88.412 1.747.794
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Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 1.823.892 76.098
Toename (afname) van geldmiddelen 88.412 1.747.794

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 1.912.304 1.823.892
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Nationaal Monument Oranjehotel is feitelijk en statutair gevestigd op Van Alkemadelaan
1258, 2597 BP te 's-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
41153526.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
In verband met de totstandkoming van het Nationaal Monument Oranjehotel op 6 september
2019 heeft het bestuur van Stichting Nationaal Monument Oranjehotel besloten de statuten van
de stichting integraal te wijzigen. De statuten van de Stichting Oranjehotel zijn per aktedatum 3
mei 2021 gewijzigd. 

Doelstelling
Het doel van de Stichting is:
- Het behouden en beheren van het monument Oranjehotel, en 
- Het beheren en exploiteren van het Herinneringscentrum Nationaal Monument Oranjehotel. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- Het inrichten, beheren en openstellen van een permanente tentoonstelling,
wisseltentoonstellingen en andere publieksactiviteiten; 
- Het ontwikkelen van educatieve programma’s en projecten voor specifieke doelgroepen; 
- Het toegankelijk maken van de door het herinneringscentrum verzamelde collectie en
documentatie; 
- Het jaarlijks houden van een herdenkingsbijeenkomst; 
- Het in ontvangst nemen van gelden in de vorm van schenkingen, legaten en anderszins; 
- Alle andere wettige en nuttige middelen. 

Oprichting
De Stichting Oranjehotel is opgericht op 6 mei 1947. 

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Nationaal Monument Oranjehotel zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de geldende wettelijke bepalingen en met in achtneming van
de voorschriften volgens Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving inzake Organisaties
zonder winststreven. De Belastingdienst heeft Stichting Nationaal Monument Oranjehotel de status
van culturele ANBI toegekend.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten worden toegerekend aan de periode
waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Verslagperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt
samen met het kalenderjaar.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde, en
bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van
de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Eigen vermogen
Het vermogen van de Stichting wordt onderverdeeld in het stichtingskapitaal (het bij de oprichting
van de Stichting bijeengebrachte beginkapitaal), de overge reserves, en de bestemmingsreserves en
-fondsen. Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves, de statutaire
reserves en bestemmingsreserves en -fondsen. Positieve overige reserves staan vrij ter beschikking
binnen de doelstelling van de Stichting.

Bestemmingsreserves en -fondsen
De posten bestemmingsreserves en -fondsen worden aangewend in overeenstemming met de
doelstelling waartoe ze in het leven zijn geroepen. 

De bestemmingsreserve is een onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen waarvan de beperkte
bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald. Het bestuur heeft deze beperking zelf
opgelegd en kan deze door een bestuursbesluit opheffen. De bestemmingsfondsen bestaan uit de
middelen waarvoor derden (subsidieverleners en donateurs) de bestemming specifiek hebben
voorgeschreven. Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is
gevormd, worden eerst verwerkt als last in de staat van baten en lasten. Toevoegingen aan en
onttrekkingen uit reserves en fondsen worden gedaan via de bestemming van het saldo van baten
en lasten.

Verwachte toekomstige uitgaven voor groot onderhoud
De kosten van groot onderhoud zullen naar verwachting in belangrijke mate worden
gecompenseerd door subsidieverstrekkers gebaseerd op een onderhoudsplan dat periodiek zal
worden herijkt op basis van actuele prijsniveaus en waargenomen slijtage. Gelet op verwachte
verschillen tussen het moment van compensatie en feitelijke uitvoering van specifieke
onderhoudswerkzaamheden, worden de verkregen bijdragen opgenomen in een
bestemmingsfonds. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud zullen aan dit fonds
worden onttrokken.

Voor eventuele tekorten in de te verwachten bijdrage ten opzichte van de aan het onderhoudsplan
ontleende te verwachten onderhoudsuitgaven, wordt een bestemmingsreserve gevormd. Aan deze
reserve zullen niet gecompenseerde uitgaven worden onttrokken.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is
van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van
de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis
van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat
van baten en lasten als interestlast verwerktt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord
in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Lasten
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Omzetverantwoording
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten

Baten uit fondswerving
Baten uit donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn
ontvangen. Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking
hebben.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin
ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in
een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in
de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde
van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom.

Baten van subsidies voor de bouw (renovatie) en de inrichting van het Herinneringscentrum
De overheidssubsidies die worden verstrekt voor de bouw en de inrichting van het
Herinneringscentrum zijn aan te merken als investeringssubsidies. Deze investeringssubsidies
worden direct in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop
de subsidies betrekking hebben. 

Baten uit overige subsidies
Overige subsidies van overheden worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Afwijkingen tussen toegezegde subsidies en de gerealiseerde bedragen worden verwerkt
in het jaar waarin deze verschillen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De overige baten
worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan worden vastgesteld, met
dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Baten uit verkoop van goederen en diensten
Dit betreft de opbrengsten uit levering van goederen en diensten (entreegelden) onder aftrek van
kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
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Pensioenlasten
De Stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen
als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Begroting
Voor een analyse tussen de begroting en de werkelijke baten en lasten in het verslagjaar wordt
verwezen naar het bestuursverslag.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €

1  Materiële vaste activa
Inventaris 83.136 111.147
Computers 6.982 7.172

90.118 118.319

Materiële vaste activa
Inventaris Computers Totaal

€ € €

Boekwaarde per
1 januari 2021 111.147 7.172 118.319
Investeringen 3.144 1.911 5.055
Afschrijvingen -31.155 -2.101 -33.256

Boekwaarde per
31 december 2021 83.136 6.982 90.118

De gehanteerde afschrijvingspercentages voor de inventaris en computers bedragen 20%.

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €

2  Voorraden
Voorraden 9.464 7.606

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Voorraden
Voorraad winkel 9.464 7.606

31-12-2021 31-12-2020

€ €

3  Vorderingen
Debiteuren 1.791 810
Overige vorderingen en overlopende activa 50.262 49.105

52.053 49.915
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Debiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren 1.791 810

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen 13.769 28.090
Overige vorderingen 36.493 21.015

50.262 49.105

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 13.769 28.090

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige vorderingen
Overige vordering 6.493 4.765
Te ontvangen subsidies 30.000 16.250

36.493 21.015

31-12-2021 31-12-2020

€ €

4  Liquide middelen
Kas 305 214
Rabobank NL80 RABO 0182 4724 93 916.994 828.678
Rabobank NL35 RABO 1518 2205 33 995.005 995.000

1.912.304 1.823.892

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA 

5  Stichtingsvermogen
Het stichtingskapitaal betreft het bij de oprichting van de stichting bijeengebrachte beginkapitaal
(omgerekend naar Euro; oorspronkelijk NLG 1.000). In onderstaand overzicht is het verloop van het
vermogen weergegeven:

Stichtingska-
pitaal

Overige
reserves

Bestemmings-
fondsen 

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2021 454 205.768 1.407.581 1.613.803
Mutatie uit resultaatverdeling - -12.458 210.274 197.816
Overboeking - 6.431 -6.431 -

Stand per 31 december 2021 454 199.741 1.611.424 1.811.619

6  Overige reserves
Overige reserves 199.741 205.768

2021 2020

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 205.768 524.443
Resultaatverdeling -12.458 -318.675
Overboeking naar bestemmingsfonds 6.431 -

Stand per 31 december 199.741 205.768

7  Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfonds Restauratie - Ministerie VWS 216.895 134.975
Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Nederlandse
Spoorwegen 1.250.000 1.250.000
Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Gemeente Den Haag 85 4.000
Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Provincie Zuid-Holland - 18.606
Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Mondriaanfonds 44.444 -
Bestemmingsfonds Groot Onderhoud - Ministerie VWS 100.000 -

1.611.424 1.407.581
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2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Restauratie - Ministerie VWS

Stand per 1 januari 134.975 -
Toekenning saldo baten en lasten boekjaar 81.920 134.975

Stand per 31 december 216.895 134.975

Het bestemmingsfonds is gevormd in verband met de in 2020 ontvangen bijdrage van het
Ministerie VWS in het kader van noodzakelijk groot onderhoud aan de dakramen en vloeren. In
2021 is in verband hiermee een extra subsidie ontvangen van € 104.000. De stichting heeft in
2021 € 22.081 besteed aan onderhoud van de dakramen en vloeren. Dit bestemmingsfonds is niet
besteed in het huidige boekjaar. De stichting is met het Ministerie VWS in gesprek om het alsnog
in 2022 te mogen besteden. 

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Nederlandse Spoorwegen

Stand per 1 januari 1.250.000 -
Toekenning saldo baten en lasten boekjaar - 1.250.000

Stand per 31 december 1.250.000 1.250.000

In dit bestemmingsfonds is de eenmalige financiële bijdrage van de NS (Nederlandse Spoorwegen)
aan het Oranjehotel opgenomen. Deze bijdrage heeft de NS uitgekeerd na haar besluit om
opvolging te geven aan het advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers
WOII Transporten NS d.d. 26 juni 2019 om te komen tot een collectieve uiting van erkenning van
het leed en lot van de grote groep getransporteerde gevangenen die geen aanspraak (meer) kan
maken op de individuele financiële tegemoetkoming.

In haar brief d.d 26 juni 2020 schrijft de NS de bestemming en daarmee de besteding aan: De
financiële bijdrage kan niet worden ingezet voor exploitatie(verliezen) maar moet ten goede
komen aan de educatie, specifiek gericht op jongeren met gebuik van moderne technologie. In
2021 zijn er geen bestedingen voor deze specifieke bestemming gedaan.

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Gemeente Den Haag

Stand per 1 januari 4.000 -
Toekenning saldo baten en lasten boekjaar -3.915 4.000

Stand per 31 december 85 4.000

Dit betreft de subsidie van de Gemeente Den Haag voor het project educatieve activiteiten 75 Jaar
Vrijheid voor het jaar 2020. Dit bedrag is in 2021 besteed aan educatiefolders en een jeugdfilm.
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2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Provincie Zuid-Holland

Stand per 1 januari 18.606 -
Toekenning saldo baten en lasten boekjaar -12.175 18.606
Overboeking van overige reserves (lasten vorig boekjaar) -6.431 -

Stand per 31 december - 18.606

De provincie Zuid-Holland heeft een subsdie verstrekt in het kader van het project Besef hoe
kwetsbaar vrijheid is in deze gevangenis uit WO2. De stichting heeft hiervan € 12.175 besteed aan
educatieve software. Een deel van de uitgaven ad. € 6.431 is in 2020 gedaan en is in 2021 alsnog
ten laste van het bestemmingsfonds gebracht.

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Voorlichting en educatie - Mondriaanfonds

Stand per 1 januari - -
Toekenning saldo baten en lasten boekjaar 44.444 -

Stand per 31 december 44.444 -

Het Mondriaanfonds heeft in het kader van de 'Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid' 
€ 50.000 verstrekt. De stichting heeft hiervan € 5.555 besteed in 2021.

2021 2020

€ €

Bestemmingsfonds Groot Onderhoud - Ministerie VWS

Stand per 1 januari - -
Toekenning saldo baten en lasten boekjaar 100.000 -

Stand per 31 december 100.000 -

Op basis van het meerjaren onderhoudsplan heeft het Ministerie van VWS een extra bedrag van €
100.000 toegekend in dit boekjaar.
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Langlopende schulden

8  Langlopende schulden
Stand per 31

december
2021

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar

€ € €

Totaal 120.000 60.000 60.000

31-12-2021 31-12-2020

€ €

9  Overige schulden
Lening van bestuurder 60.000 90.000

2021 2020

€ €

Lening van bestuurder
Saldo per 1 januari 150.000 150.000
Aflossing -30.000 -
Kortlopend deel -60.000 -60.000

Saldo per 31 december 60.000 90.000

De Stichting heeft een lening van een bestuurslid ontvangen ten bedrage van € 150.000. Conform
de door het bestuur getekende schuldbekentenis van 30 december 2019, dient de lening in een
renteloze periode van uiterlijk 5 jaar te worden afgelost, ingaand per 1 januari 2020. In geval van
overschrijding van deze renteloze periode bedraagt de jaarlijkse rente 3% over het dan
openstaande bedrag.

31-12-2021 31-12-2020

€ €

10  Kortlopende schulden
Schulden aan banken 98 -
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 55.315 129.201
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 14.314 9.875
Overige schulden en overlopende passiva 122.593 156.853

192.320 295.929

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden aan banken
Schulden aan banken 98 -
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden aan banken
ABN AMRO Bank N.V. NL53 ABNA 0101 5544 35 69 -
ING Bank N.V. NL89 INGB 0009 1388 25 29 -

98 -

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 12.435 7.803
Pensioenen 1.879 2.072

14.314 9.875

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige schulden en overlopende passiva
Kortlopend deel lening bestuurder 60.000 60.000
Vakantiegeld en vakantiedagen 25.306 15.610
Accountantskosten 21.300 20.500
Nog te betalen kosten 9.344 27.543
Administratiekosten 5.168 33.200
Vooruitgefactureerde baten 1.025 -
Vooruitontvangen omzet 328 -
Schulden aan personeel 122 -

122.593 156.853

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het juridisch eigendom van het monument en de grond is in eigendom van het
Rijksvastgoedbedrijf RvB). Het RvB heeft in november 2018 het perceel aan de Stichting in een
tijdelijke erfpacht uitgegeven voor een periode van 30 jaar. De jaarlijkse canontermijnen zijn voor
de looptijd van de erfpacht in één keer vooruitbetaald en ten laste van de Staat van baten en lasten
gebracht.

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa
In 2021 heeft de Stichting een subsidieaanvraag van € 54.000 gedaan bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed in het kader van de 'Subsidieregeling instandhouding monumenten'. De subsidie
is goedgekeurd en zal in 6 jaarlijkse termijnen worden uitbetaald, te beginnen in 2022.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

11  Baten
Baten van particulieren - entreegelden 77.558 162.000 74.282
Baten van particulieren - winkel en horeca 19.580 - 31.231
Baten van subsidies van overheden 604.145 354.500 535.582
Baten van bedrijven - - 1.250.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven 84.755 - 63.371
Overige baten 11.974 - 22.170

798.012 516.500 1.976.636

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

12  Kosten van goederen en benodigdheden
Kosten van goederen en benodigdheden 63.702 78.700 71.947

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

13  Lonen
Brutolonen en -salarissen 192.398 192.747 155.799
Vakantiegeld 15.194 15.166 11.866

207.592 207.913 167.665

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

14  Sociale lasten
Sociale lasten 34.995 35.155 29.936

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

15  Pensioenlasten
Pensioenlasten 36.252 23.832 28.096
Eigen bijdrage pensioen -14.107 - -11.235

22.145 23.832 16.861

45

Onur Eroglu
Stempel



Stichting Nationaal Monument Oranjehotel     Jaarrekening 2021
's-Gravenhage

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

16  Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingskosten inventaris 31.155 31.000 30.686
Afschrijvingskosten computers 2.101 2.000 1.895

33.256 33.000 32.581

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

17  Overige personeelsbeloningen
Ziekengeldverzekering 18.286 10.000 4.335
Vrijwilligersvergoeding 4.704 4.000 1.771
Reiskostenvergoeding woon-werk 4.323 5.000 3.917
Kosten stagiaires 750 - -
Vergoeding reis- en verblijfkosten 160 - 203
Overige personeelskosten 2.741 - -365
Ontvangen ziekengelden -38.108 - -12.344

-7.144 19.000 -2.483

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

18  Huisvestingskosten
Onderhoud gebouwen 78.942 150.033 147.039
Gas, water en elektra 24.065 29.739 21.706
Schoonmaakkosten 14.125 15.000 16.560
Assurantiepremie onroerende zaak 8.469 10.000 7.505
Onroerende zaakbelasting 6.824 9.441 6.857
Advieskosten huisvesting 5.570 8.987 624

137.995 223.200 200.291

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

19  Verkoopkosten
Representatiekosten 1.401 1.000 773

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

20  Kantoorkosten
Telefoon- en internetkosten 7.042 5.000 2.091
Kosten automatisering 2.213 2.000 12.498
Kantoorbenodigdheden 247 1.000 1.632
Porti 190 1.000 -98

9.692 9.000 16.123
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2021
Begroting

2021 2020

€ € €

21  Algemene kosten
Accountantskosten 33.668 25.000 49.710
Administratiekosten 33.735 20.000 27.540
Advieskosten 17.341 10.000 3.855
Bankkosten 7.932 - 1.060
Abonnementen en contributies 2.014 3.000 5.208
Assurantiepremie 985 1.000 1.178
Afboeking MVA na saldering - - 244.951
Advocaatkosten - - 25.655
Overige algemene kosten 885 800 1.695

96.560 59.800 360.852

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

22  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen rente - - 6.816

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

Ontvangen rente
Ontvangen rente Rijksvastgoedbedrijf - - 6.816

2021
Begroting

2021 2020

€ € €

23  Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente 2 - -
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OVERIGE GEGEVENS
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting Oranjehotel  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening  2021 van Stichting Oranjehotel te Den Haag gecontroleerd.   

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Oranjehotel per 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021  in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 

zonder winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit:   

   

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de winst- en verliesrekening over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële  

    verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen . Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Oranjehotel zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.   

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat.  
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag in overeenstemming met 640 Organisaties zonder winststreven.   

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur  is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  In 

dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden  in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vennootschap  te liquideren of de bedrijfsactiviteiten  te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderneming haar bedrijfsactiviteiten  in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel.   

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:    

 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
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- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 

en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

Den Haag, 10 mei 2022 

 

Top en Co. Accountants en Belastingadviseurs 

 

 

 

O. Eroglu AA 
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