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Geacht bestuur:
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Stichting Reliwiki  jaarstukken  2019
A)  Algemene gegevens

Stichting Reliwiki
Stichting Reliwiki is opgericht per 21 oktober 2010.
De activiteiten betreffen het bevorderen van de kennis over en waardering voor (voormalige)
religieuze gebouwen (inclusief hun onderdelen en directe omgeving) in Nederland met het oog op
het beter behoud en gebruik van deze gebouwen, met name het technische en inhoudelijk beheren,
onderhouden en toegankelijk houden van de website www.reliwiki.nl .

Stichtingsbestuur per 31-12-2019:
- S.C.J.M Pijnenborg (voorzitter)
- A Welgraven (secretaris)
- A.K.D Boon (penningmeester)

Secretariaat Stichting:
Daam Fockemalaan 22,  3818 KG  Amersfoort
info@reliwiki.nl
www.reliwiki.nl

KvK: 51123061
Bank: Triodos NL86 TRIO 0198 3859 94
ANBI Culturele ANBI: RSIN 823101708
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Stichting Reliwiki  jaarverslag 2019
B)  Activiteiten 2019

Feiten en cijfers 2019  
De bezoekersaantallen voor Reliwiki zijn in 2019 flink gestegen ten opzichte van 2018. De drukste 
maand was maart 2019, toen ruim 64.500 bezoekers de webpagina Reliwiki.nl bezochten. Het 
overgrote deel van de bezoekers (86,3%) komt uit Nederland, gevolgd door de Verenigde Staten 
(9.83%) en Japan (0.67%).  
Eind 2019 stonden er 164.741 pagina’s en 142,955 foto’s online.  
 
Dagelijks werden er zo’n 50 pagina’s aangepast en gewijzigd, met name door een actieve en 
selecte groep van 14 vrijwilligers.  
 

 2019 2018 
Unieke bezoekers  562.000 523.000 
Sessies 714.000 674.000 

 
De top 3 populairste pagina’s van de website (naast de homepagina) in 2019:  
 

Pagina  Bezoeker
s 2019 

URL  

1. Recente wijzigingen  11.858 Reliwiki.nl/index.php/Speciaal:RecenteWijzigingen 
 

2. Geplande 
buitengebruikstellin
gen 

6.814 Reliwiki.nl/index.php/ 
Geplande_buitengebruikstellingen_kerken 

3. Kerksluitingen 4.524 Reliwiki.nl/index.php/Kerksluitingen  
 
De gegevens van Reliwiki zijn in mei 2019 ook gebruikt voor een kennissessie over Religieus 
Erfgoed op Vakbeurs Monument in Den Bosch.  
 
Verhuizing naar nieuwe hostingpartij  
In 2019 is de verhuizing naar een nieuwe hostingpartij, We Have a Plan, gerealiseerd na een 
voorbereidingstraject waarbij onder andere een enorme hoeveelheid foto’s is verkleind ter 
besparing van de benodigde opslagruimte. Sinds de overgang naar de nieuwe hostingpartij is de 
reactietijd bij foutmeldingen flink verbeterd, er is een separaat emailadres 
(reliwiki@wehaveaplan.nl) ingericht voor dringende zaken omtrent de technische kant van de 
website. Er is een eerste verkenning geweest t.a.v. design van Reliwiki, echter gezien de kosten 
hiervan is dit niet verder opgepakt. Wel is de zichtbaarheid van BOEi, Donatus, Stichting Vrienden 
van BOEi en BankGiro Loterij als sponsors van de website vergroot en zijn de logo’s toegevoegd 
aan de homepage.    
 
Partnership Donatus  
in 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Donatus en BOEi gericht op de dataverkenning 
en matching van Donatus en Reliwiki, om tot een goede database van kerkelijke gebouwen in 
Nederland te komen.. Enerzijds om vast te stellen hoever trajecten inmiddels vorderen, lessons 
learned en voorts hoe we met elkaar verder zouden kunnen samenwerken om tot een betere data 
set te komen en die naar de toekomst ook zo te houden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) is hier ook bij betrokken omdat zij intern ook een ‘data-opschoningsoefening’ hebben 

4



Stichting Reliwiki  jaarrekening 2019
C)  Balans

ACTIVA               31-12-2019               31-12-2018

Vaste activa -€                -€                 

Vlottende activa

- rekening courant BHRE 5.000€             
- nog te ontvangen subsidies en bijdragen 9.075€             -€                
- liquide middelen 27.585€           39.683€      

41.660€      39.683€       

TOTAAL ACTIVA 41.660€      39.683€       

PASSIVA               31-12-2019               31-12-2018

Eigen vermogen
- algemene reserve 01-01 29.756€           35.023€      
- resultaat boekjaar 5.392€             -5.266€       

35.149€      29.756€       

Verplichtingen en voorzieningen -€                -€                 

Kortlopende schulden
- te betalen kosten: fin adm boekjaar 1.210€             605€           
- rekening courant BOEi 380€                380€           
- te betalen kosten: website en ICT boekjaar 3.292€             7.313€        
- te betalen kosten: website en ICT 2017 1.630€             1.630€        

6.512€        9.927€         

TOTAAL PASSIVA 41.660€      39.683€       
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2019
D)  Winst en Verliesrekening

realisatie begroting realisatie

2019 2019 2018
BATEN

opbrengsten:
- donaties particulier/giften/legaten 570€              1.000€        385€           
- subsidies (Donatus) 9.075€           9.075€        9.075€        
- inkomsten BHRE 5.000€           5.000€        -€               
- ondersteuning BOEi 2.500€           -€                -€               

Totaal baten 17.145€         15.075€      9.460€        

LASTEN

kantoor en organisatiekosten
- bankkosten 110€              111€           106€           
- website hosting/beheer/ICT support 6.601€           6.020€        3.950€        
- ICT-website omzettingen en vernieuwingen -€                   5.000€        8.550€        
- support/begeleiding/redactionele werkzaamheden 1.210€           1.573€        1.516€        
- financieel administratieve ondersteuning boekjaar 1.210€           1.210€        605€           
- financieel administratieve ondersteuning voorg jr, 121€              -€                -€               
- inzet via BOEi 2.500€           2.500€        -€               
- onvoorzien -€                   1.000€        -€               

Totaal lasten 11.752€         17.414€      14.726€      

Resultaat boekjaar: 5.392€           -2.339€       -5.266€      
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2019
E)  Toelichtingen

Balansposten

Activa
- rekening courant BHRE 5.000€             

Betreft de stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed.
- voor BHRE betaalde facturen fin.adm. 1.210€            
- met BHRE verrekening voor inzet redactionele werkzaamheden -1.210€           
- toekenning ondersteuning 2019 5.000€            

5.000€            

- nog te ontvangen subsidies en bijdragen 9.075€             

Overeenkomst met Donatus: nog te ontvangen.

- liquide middelen 27.585

Triodos NL86 TRIO 0198 3859 94

De kosten van de website Reliwiki.nl zijn niet op de balans geactiveerd.
Er zijn geen overige activa aanwezig in de stichting.

Passiva

- eigen vermogen 35.149€           

Betreft de algemene reserve van de stichting.
- saldo 01-01-2018 algemene reserve 35.023€        
- resultaat 2018 -5.266€         
- saldo 01-01-2019 algemene reserve 29.756€          
- resultaat 2019 5.392€            
- saldo 31-12-2019 algemene reserve 35.149€          

- te betalen kosten: fin adm boekjaar 1.210

Betreft inzet administratiekantoor Maatschap Flat14/ W van der Blom

- rekening courant BOEi 380€                

- saldo 01-01-2019 (kosten DPI 2017) 380€               
- kosten ondersteuning BOEi 2019 2.500€            
- bijdrage BOEi 2019 -2.500€           

380€               

- te betalen kosten: website en ICT boekjaar 3.292€             

- facturen van bedrijf WHAP inzake werkzaamheden 2019

- te betalen kosten: website en ICT 2017 1.630€             

- betreft facturen Fastfox kw 1 + 2 2017 betaald door derden.

Overige passiva zijn niet in de balans gekwantificeerd opgenomen. (Zie hierna onder "niet uit de balans
blijkende verplichtingen")
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2019
E)  Toelichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Door BOEi  zijn in de beginjaren t/m 2014 kosten gemaakt tbv de stichting. Afgesproken is dat bij het te 
zijner tijd ontstaan van voldoende financiële ruimte afrekening kan plaatsvinden. 
Vooralsnog zijn bedoelde kosten niet in de exploitatie van de stichting Reliwiki opgenomen.
Het stichtingsbestuur heeft afgesproken dat het haar activa niet kan vervreemden zonder instemming 
van BOEi.

Specificatie:
BOEi: 2010/2012 33.842€    
BOEi: 2013 25.595€    
BOEi: 2014 6.290€      

65.727€    

Opgenomen bedragen zijn inclusief BTW.  Het betreft uitgaven conform projectadministratie van BOEi 
welke met name betrekking hebben op bouw/onderhoud en beheer van de website.

Exploitatieposten

Baten:
In 2019 is een subsidie beschikbaar gekomen van Dontatus Verzekeringen. 9.075€             
Subsidie is gericht op instandhouding en verbetering van de website Reliwiki.nl.

In 2019 werden van 24 veelal particulieren giften/donaties ontvangen. 570€                

Met de stichting BHRE( Beheer en Behoud van Religieus Erfgoed) is overeengekomen
dat zij jaarlijks de stichting Reliwiki ondersteund voor een bedrag van: 5.000€             

Met de organisatie BOEi is overeengekomen dat zij werkzaamheden in 2019 2.500€             
niet in rekening brengen, maar afstrepen tegen een gelijk bedrag aan bijdrage.

Lasten:
De in de exploitatie 2018 opgenomen kosten betreffen:
- bankkosten (Triodosbank) 110€                
- website hosting/beheer (bedrijf WHAP) 6.601€             
- support/begeleiding/redactionele werkzaamheden (via BHRE verrekend) 1.210€             
- financieel adm. ondersteuning boekjaar (maatschap Flat14) 1.210€             
- financieel adm. ondersteuning vorige jaren (saldo verschil met reservering 2018) 121€                
- inzet via BOEi (met BOEi verrekend, zie bij "baten".) 2.500€             

Verschil begroting versus realisatie:
Het totaal aan inkomsten is € 2.070, hoger uitgevallen dan begroot.
Dit komt doordat BOEi heeft besloten haar inzet ten bedrag van € 2.500, niet in rekening te brengen,
hetgeen in deze jaarrekening als "baten"is verantwoord.  Daarentegen blijven de inkomsten
vanuit giften en donaties wat achter bij de verwachtingen.

Het totaal uitgaven is € 5.662, lager uitgevallen.  Dit komt met name doordat inzet van 
de post ICT/Website omzetting en vernieuwing niet nodig is geweest
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2019
E)  Toelichtingen

Begroting 2020/2021:

realisatie begroting begroting
2019 2020 2021

INKOMSTEN
Inkomsten Donatus: 9.075€          -€                    -€                    
Inkomsten donateurs/ sponsoren 570€             10.000€          16.000€           
Inkomsten BHRE 5.000€          5.000€            5.000€             
Inkomsten BOEi 2.500€          2.500€            2.500€             

Totaal inkomsten 17.145€        17.500€          23.500€           

UITGAVEN
- bankkosten 110€             115 120
- website hosting/beheer/ICT support 6.601€          7.000 7.350
- support/begeleiding/redactionele werkzh 1.210€          1.210 1.210
- financieel administratieve ondersteuning 1.210€          1.210 1.210
- nagekomen voorg jaren fin.adm. 121€             
- inzet via BOEi 2.500€          2.500 2.625

Totaal uitgaven 11.752€        12.035€          12.515€           

Saldo inkomsten minus uitgaven 5.392€          5.465€            10.985€           

Saldo exploitatie wordt toegevoegd resp ontrokken aan de algemene reserve

algemene reserve beschikbaar 01-01 29.756 35.149€          40.614€           
algemene reserve beschikbaar 31-12 35.149 40.614€          51.599€           

Het contract met Donatus is per einde 2019 afgelopen.
Aandacht moet worden gegeven dit boekjaar aan een vervolg contract alsmede het weer op peil
brengen van inkomsten donateurs.
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