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1. Algemeen
Statutaire naam: Stichting Eusebius Arnhem
Vestigingsplaats: Arnhem
Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel de instandhouding van:
a. 	de Grote- of Eusebiuskerk te Arnhem, met de
daarin zich bevindende orgels, voorwerpen
van (cultuur)historische waarde en verdere
inventaris, en
b. 	de daarbij behorende toren met de daarin zich
bevindende uurwerken, klokken (carillon) en
andere aanhorigheden.

nog juridisch eigenaar van de toren.
Het bestuur van de Stichting Eusebius Arnhem (SEA)
is in gesprek met het bestuur van de PGA over de
overdracht van het juridisch eigendom van het schip
aan SEA. De gemeente heeft al eerder besloten
om het juridisch eigendom over te dragen aan de
stichting.
Jaarlijks wordt het functioneren van het bestuur
geëvalueerd. Deze evaluatie geschiedt aan de hand
van een enquête onder de bestuursleden, waarvan
een samenvatting in het bestuur is besproken.
Waar nodig leidt dit tot aanpassing van de wijze van
functioneren van het bestuur en/of bestuursleden. In
2016 zijn geen opvallende aspecten geconstateerd.

Samenstelling bestuur 31.12.2016:
De heer P. Ruigrok, voorzitter
De heer F.P. Lomans, vice-voorzitter
De heer W.H.M. Hoksbergen, penningmeester
Mevrouw K.H. van den Berg-Veenhuizen
De heer J.V. Clifford
Mevrouw P. van Stijn
De heer P. Berns
De heer G. Roelofsen

2. Verslag

De heer P. Koelewijn treedt op als bouwmanager in
deeltijd.

In 2007 is geconstateerd dat een natuursteen
blok halverwege de toren, een zogenaamde
hoekmontant, los zat. Dit bleek een structureel
probleem.

Eind 2016 is na een periode van 8 jaar Hans
Winters afgetreden als voorzitter. In november
heeft hij tijdens een receptie in de Eusebius
afscheid genomen en heeft hij de zilveren penning
van de stad Arnhem mogen ontvangen van de
burgemeester.
In januari 2017 is Petra van Stijn teruggetreden als
bestuurslid en benoemd tot directeur.
SEA is economisch eigenaar van de toren en het
schip van de Eusebiuskerk.
PGA (Protestante Gemeente Arnhem) is juridisch
eigenaar van het schip. De gemeente Arnhem is nu

2.1 Restauratie en herbestemming

In 2009 werd de toren in de steigers gezet. Dit bood
zowel veiligheid, als de kans een grondig onderzoek
te doen naar de staat van de toren.
In 2011 is begonnen met de restauratie van de
lantaarn, het hoogste deel van de toren.
De restauratie van de lantaarn is inmiddels
afgerond.
De restauratie van de 1e en 2e geleding van de toren
betreft het opheffen van een ernstig en structureel
veiligheidsrisico door de soort en montagewijze van
de oorspronkelijke natuursteen.
De restauratie van het schip heeft meer het karakter
van groot onderhoud.
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Lantaarn
De subsidieverantwoording voor de lantaarn, het
bovenste deel van de toren, die eind september 2013
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is
ingediend, is inmiddels geheel goedgekeurd.
De 1e en 2e geleding van de toren
Vanaf 2014 is hard gewerkt aan de restauratie
van de 2e geleding, het ‘middendeel’ van de
toren, waardoor nu ruim 50% van dit deel is
gerestaureerd. Van de 2e geleding is de natuursteen
van de zuidoosthoek en de noordoosthoek volledig
verwijderd tussen de 11e en 21e steigerslag en
hierna weer opgebouwd met nieuwe natuursteen.
Hierbij zijn een groot aantal veiligheden ingebouwd,
zodat in de toekomst niet dezelfde problemen
kunnen ontstaan als met de oorspronkelijke
natuursteen. Op sterk vocht belastte plaatsen, zoals
waterlijsten, wordt Peperino Duro toegepast, wat
beter tegen vocht bestand is.
De oost- en noordgevel zijn iets minder ingrijpend
gestript en weer opgebouwd. Geconstateerd is dat
de toegepaste tufsteen zeer goed toepasbaar is voor
parementwerk.
Het afkomen van de beschikking van de Provincie
voor de verstrekking € 3.500.000 op 21 februari
2014 betekende het startsein van aanzienlijke
restauratiewerkzaamheden die tot eind 2015 zijn
doorgegaan. De Gemeente Arnhem heeft daarbij een
bedrag van € 1.500.000 gevoegd.
In 2015 is door de TBI-fundatie € 450.000 toegekend.
Dit bedrag wordt in delen van
€ 150.000 per jaar uitbetaald. In 2016 werd € 300.000
ontvangen, twee keer € 150.000 van de jaren 2015 en
2016. Het restantbedrag van € 150.000 wordt in 2017
uitgekeerd.
Vanaf september 2015 is de restauratie van de
2e geleding van de toren op een zacht pitje gezet
wegens gebrek aan financiële middelen.
Om te voorkomen dat de restauratie langdurig zou
komen stil te liggen hebben de Provincie Gelderland
en de Gemeente Arnhem begin 2016 beiden een

overbruggingssubsidie van € 500.000 ter beschikking
gesteld, derhalve totaal € 1 miljoen.
Uiteindelijk is eind 2016 een bedrag van totaal
€ 8.000.000 toegezegd. Dit bedrag is als volgt
verdeeld: Rijksoverheid € 4.000.000 en provincie
Gelderland en gemeente Arnhem ieder € 2.000.000.
Met de toezeggingen in 2016 van in totaal
€ 9.000.000 ( € 1.000.000 overbruggingssubsidie en
€ 8.000.000 eind 2016) kan de restauratie van de
toren volledig afgerond worden. De verwachting is
dat de werkzaamheden in 2019 gereed zijn.
Herbestemming
De herbestemming van de Eusebius is essentieel
om een goede exploitatie te kunnen realiseren.
Momenteel worden voorbereid:
• Nieuwe noord- en zuidentree.
• Een betere entree van de toren.
• Balkons op 60 m hoogte aan de toren.
• Ondergrondse serviceruimte.
• Historische presentatie.
• Verbetering van de akoestiek.
• Verlaging van het (fossiele) energieverbruik.
Het bestuur is gestart met de herijking van het
visiedocument over de toekomstige bestemming van
het schip en de toren. Dit gebeurt in de vorm van een
ondernemingsplan. Waarin ook de mogelijkheden
van de uitbreiding van de museale functie worden
onderzocht.

2.2 Groot onderhoud
Tijdens de restauratie gaat het onderhoud aan de
kerk door. Voor de periode 2011 tot en met 2016
heeft de RCE in het kader van de BRIM-regeling aan
de stichting een subsidie toegezegd van € 557.034.
Deze subsidie is bestemd voor het preventief
afnemen van de luchtboogbeelden, vervangen van
een venster en de restauratie van natuursteen aan
het zuidertransept. De subsidie bedraagt 65% van de
begrote kosten.
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Het toegezegde bedrag van € 557.034 is thans
nagenoeg volledig uitbetaald.
Het tekort komend bedrag ad €293.000 is uit eigen
middelen betaald.
Het bestuur heeft samen met haar bouwmanager en
de RCE een uitgewerkt onderhoudsplan opgesteld
en ingediend bij de RCE.
Eind 2016 is voor de jaren 2017 tot en met 2022 een
BRIM-bijdrage toegekend van € 1.906.947 en is door
de gemeente Arnhem een subsidie verstrekt van
€ 1.965.644. Door deze toekenningen wordt in 2017
begonnen met het groot onderhoud van het schip.
Voor de algehele afronding van dit project ontbreekt
op dit moment nog een bedrag van ongeveer €
2.000.000. In 2017 worden stappen gezet om dit
bedrag te verwerven.

2.3 Exploitatie
Het resultaat van de exploitatie van de kerk
(gebruiksvergoeding, tentoonstellingen,
evenementen, concerten) levert in 2016 een klein
batig saldo op van € 38.865.
Dit kleine batig saldo is behaald doordat de omzet
behoorlijk is gestegen. De stijging van de omzet is
vooral te danken aan de gebruiksvergoeding van het
Gelders Orkest.
Het Gelders Orkest kon in de periode september
2016 tot mei 2017 niet terecht in Musis Sacrum
omdat de bouw van de nieuwe zaal ruim een half
jaar vertraging had opgelopen.
Het batig saldo is toegevoegd aan het vrij
besteedbaar vermogen.
De doelstelling om met de exploitatie van de kerk
een batig saldo te genereren blijft voor 2017 en
volgende jaren van toepassing, zodat tegenvallers
en noodzakelijke kleine investeringen kunnen
worden gedaan. In de eerste maanden van 2017
maakte het Gelders Orkest nog gebruik van de kerk,
met als gevolg een goede bezetting in deze periode.
Bij de benoeming van Petra van Stijn tot directeur

in 2017 is als één van haar belangrijkste taken
aangemerkt het uitbreiden van de bezetting van de
kerk, de verbetering van het exploitatieresultaat en
de werving van fondsen voor de restauratie van het
schip en het realiseren van de herbestemming.

2.4 Fondsenwerving restauratie
Naast de subsidies van overheden en de TBIfundatie , is in 2016 door de Stichting Dioraphte
€ 100.000 toegekend en door het Prins Bernard
Cultuurfonds € 40.000.
Beide toekenningen betroffen de restauratie van het
schip.

2.5 Beheer
De Gemeente Arnhem verstrekt sinds 2011 jaarlijks
een subsidie voor het beheer van de toren en
het schip. Dat bedrag is nodig om de statutaire
doelstelling van SEA te kunnen uitvoeren, namelijk
het in stand houden van het rijksmonument. De
subsidie, groot € 330.000 per jaar, wordt gebruikt
voor het beheer en onderhoud en voor uitgaven
die verband houden met de voorbereiding van de
herbestemming.
De subsidie voor het beheer van de Eusebius is
betaald tot en met het jaar 2016.
Door de Gemeente Arnhem is voor de jaren 2017
tot en met 2022 een subsidie van € 175.000 per jaar
toegekend.
Voor de stadsorganist wordt een geoormerkt bedrag
ontvangen van € 10.500.

2.6 Financiële positie
De financiële positie van de stichting is nog steeds
voor verbetering vatbaar. Het eigen vermogen is
in 2016 door het exploitatieresultaat gestegen tot
€ 233.500, op een balanstotaal van € 1.127.000. De
voorzieningen voor onderhoud en herbestemming

Bestuursverslag Stichting Eusebius Arnhem
pagina 5

bedragen ultimo boekjaar € 517.000 en zijn
hard nodig voor de plannen voor onderhoud en
herbestemming.

2.7 Personeel
De stichting moet haar doelstellingen realiseren
met een beperkte personele bezetting. Het
verwerven en managen van verhuuractiviteiten, de
secretariële en beheersmatige werkzaamheden
met betrekking tot de restauratie en de ter hand
genomen fondsenwervingsacties vragen echter
grote inspanningen van alle betrokkenen.
Gerda Mulder is aangetrokken als tijdelijk
medewerker sponsoring en relatiebeheer.
De directeur, Petra van Stijn, geeft leiding aan het
personeel in loondienst.

2.7.1 Vrijwilligers
Het bestuur prijst zich gelukkig dat een groot
aantal vrijwilligers belangrijke taken op zich neemt
om de dagelijkse openstelling en bezichtiging
van De Eusebius mogelijk te maken. Zonder hen
zou dat niet mogelijk zijn. Of het nu gaat om het
bedienen van de lift en toezichthouden op de toren,
het bemensen van de kassa, of interessante en
inspirerende rondleidingen, bezoekers van De
Eusebius worden elke keer met hen geconfronteerd.
Zij zijn de gastvrouwen en gastheren van De
Eusebius.

2.7.2 Fellows
De Fellows zijn personen, die zich betrokken voelen
bij De Eusebius en hun kennis, kunde, netwerk,
denkkracht en bedrijven om niet ter beschikking
stellen aan De Eusebius. Voor het bestuur zijn ze
vaak klankbord bij het zetten van de volgende stap
in de strategie, een belangrijke ondersteuning bij de
fondsenwerving en een spiegel die tot nadenken zet.
In 2016 kon het aantal fellows worden uitgebreid tot

ca. 50 personen.

2.7.3 Eusebianen
Een kleine groep draagt jaarlijks met grotere
bedragen bij aan De Eusebius. Dit zijn de
Eusebianen. Deels zijn zij ook Fellow.

2.7.4 Vrienden
Naast eerder genoemde groepen, kennen we nog
een grote groep vrienden. Zij dragen De Eusebius
een warm hart toe en tonen dat, door als vriend een
bijdrage te leveren of gewoon door aanwezig te zijn
op bijeenkomsten. Net als bovenstaande groepen,
zijn zij belangrijke ambassadeurs voor De Eusebius.
Het bestuur spreekt dan ook graag haar grote dank
uit aan het personeel, de vrijwilligers, Fellows,
Eusebianen en vrienden op wie in het afgelopen jaar
niet tevergeefs een groot beroep is gedaan.

3 Toekomst
Door de subsidietoezeggingen in 2016 zijn de
werkzaamheden aan de toren met zeer grote
voortvarendheid in 2017 voortgezet en wordt een
begin gemaakt met het groot onderhoud van het
schip.
Tevens zullen in 2017 de twee balkons aan
de toren gerealiseerd worden. Vanuit deze
platforms op ongeveer 60 meter hoogte is het
beeldhouwwerk aan de toren te bezichtigen
-bijvoorbeeld de bijzondere Disney -beelden aan
de Lantaarn – en zijn ook het dak van het schip en
de luchtboogbeelden goed te zien. Daarnaast geeft
het een spectaculair uitzicht over de bebouwde
omgeving van De Eusebius, de zuidrand van de
Veluwe en het rivierenlandschap.
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Verhalen uit De Eusebius
In samenwerking met het Amsterdamse Bureau
Duinzand is een concept ontwikkeld voor een vaste
historische presentatie getiteld ‘Verhalen uit De
Eusebius’. Deze expositie wil de rijke Arnhemse en
Gelderse geschiedenis die De Eusebius herbergt
zichtbaar en beleefbaar maken voor een breed
publiek. Het plan gaat uit van 10 historische
vensters in de nissen van de kooromgang, die elk
een thema of periode uit de meer dan 1100-jarige
geschiedenis van bijzondere locatie belichten. Ook
komt er een special over de Slag om Arnhem, die
zal worden gerealiseerd in de Raadskapel en op de
panoramaverdieping van de toren.
In 2017 wordt dit plan nader uitgewerkt en wordt
gestart met de fondsenwerving.
Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een
ervaren projectleider.

Ondernemingsplan
Het bestuur gaat in 2017 een concept
ondernemingsplan opstellen. Hierin worden de
doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd
en zal een financiële onderbouwing van deze
doelstellingen worden opgesteld. Het concept zal
medio 2017 door het bestuur worden vastgesteld,
waarna het in de maanden daarna met vele
belanghebbenden van/voor De Eusebius worden
besproken. Te denken valt hierbij aan de overheden,
de in paragraaf 2.7 genoemde groepen, fondsen
en sponsoren die subsidies of donaties kunnen
geven, ondernemers in het centrum van Arnhem
en ondernemers werkzaam in de toeristische- en
congressector. Doel van deze gesprekken is, dat
de missie en visie van de stichting kunnen worden
gedeeld en getoetst. Dat de doelstellingen kunnen
worden verdiept en verrijkt en dat De Eusebius haar
plek in de Arnhemse samenleving kan versterken.
Eind 2017/begin2018 zal het ondernemingsplan in
aangevulde en aangepaste vorm worden vastgesteld
door het bestuur.
Arnhem, mei 2017
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Eusebius Arnhem
Wij hebben de in dit verslag op bladzijde 8 tot en met bladzijde 24 opgenomen jaarrekening 2016 van
Stichting Eusebius Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2016 en de staat van baten en lasten over 2016 naar kostensoorten en activiteiten met de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiêle verslaggeving
en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties
zonder winststreven" en met inachtneming van de voorwaarden als opgenomen in de
subsidiebeschikking met kenmerk 2011.0.148.282 van de gemeente Arnhem.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de
activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde lasten voor
beheer, restauratie en herbestemming rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige
totstandkoming betekent in overeenstemming met de voorwaarden als opgenomen in de
eerdergenoemde subsidiebeschikking van de gemeente Arnhem.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van lasten voor beheer,
restauratie en herbestemming mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Eusebius Arnhem per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde lasten voor beheer, restauratie
en herbestemming in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in
overeenstemming met de in de subsidiebeschikking met kenmerk 2011.0.148.282 van de gemeente
Arnhem opgenomen voorwaarden.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge BW2 artikel 393 lid 5 onder e en f vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in BW2 artikel 392 lid 1 onder b tot en met h
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in BW2 artikel 391 lid 4.

Ellecom, 22 mei 2017

Met vriendelijke groet,
DDJ Accountants B.V.
w.g.
J.A.Wolters RA
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