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Stichting Reliwiki  jaarstukken  2021

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

- S.C.J.M Pijnenborg (voorzitter)

- A Welgraven (secretaris)

- A.K.D Boon (penningmeester)

- P. Bouwman (bestuurslid)

- A.L.M. Nelissen (bestuurslid)

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 2021

B)  Activiteiten 2021

Feiten en cijfers 2021  
De bezoekersaantallen voor Reliwiki blijven onverminderd hoog en zijn in 2021 weer iets toegenomen ten opzichte van een jaar eerder (464.604 ten opzichte van 436.000). De gemiddelde sessieduur 
(verblijfsduur per websitebezoek) is iets afgenomen met -0,24% ten opzichte van 2020 en bedroeg 1.58 minuten (t.o.v. 2,08 minuten in 2020).  
Een mogelijke verklaring van deze lichte stijging t.o.v. 2020 van het aantal websitebezoeken kan liggen in de lichte toename van binnenlands toerisme (mensen zoeken hierdoor weer meer informatie over 
kerken).  

 
 
 
 

Het grootste deel van de bezoekers (93,46%) komt uit Nederland, gevolgd door Duitsland (1,51%), de Verenigde Staten (1,02%) en Zweden (0,90%). 
 
Eind 2021 stonden er 171.124 148.598  
 
Dagelijks werden er gemiddeld 2.67 ieve en selecte groep van ca. 15 vrijwilligers.  
 

 in 2021:  
 

 Pagina  Bezoekers 
2021 

URL  

1.  Recente wijzigingen  15.591 Reliwiki.nl/index.php/Speciaal:RecenteWijzigingen 
 

2.  Geplande 
buitengebruikstelling
en 

5.653 Reliwiki.nl/index.php/Geplande_buitengebruikstellin
gen_kerken   
  

3.  Inlogpagina 3.970 https://www.reliwiki.nl/index.php/Speciaal:Aanmeld
en 

 
Redactieteam Reliwiki 
Medio 2020 is een plan opgesteld om vanuit BOEi een redactieteam samen te stellen om meer relevante content op Reliwiki.nl te plaatsen, en de homepagina informatiever te maken. Door 
nieuwsberichten te plaatsen, blijven bezoekers ook langer hangen en krijgt de website meer een eigen gezicht als nieuwsvoorziening.  
 
Het redactieteam heeft in 2021 wekelijks content geplaatst en de site daarmee informatiever en dynamischer gemaakt. Het ging hierbij om doorverwijzingen naar nieuws van partners, waaronder de 
Erfgoedstem. In de toekomst kan dit worden uitgebreid met meer unieke content: een kerksluiting wordt ingevoerd, wat is het verhaal hierachter? Of: Reliwiki geeft aan dat er het komende jaar in 
Groningen de meeste kerken zullen sluiten van alle provincies, waar komt dat door? 
 
Advertentieruimte 
In 2021 is bannerruimte toegevoegd om binnen Reliwiki te kunnen adverteren, die is ingezet ten behoeve van traffic richting de website van hoofdsponsor BOEi. Er is gestart met een tweetal BOEi 
banners ter promotie van de BOEi obligatie en het jubileumboek KIJK!. De banners hebben vooral voor meer verkeer naar de BOEi website gezorgd. In 2022 zal bekeken worden of en hoe dit verder 
uitgezet kan worden. 
 
Contact met vrijwilligers  
In 2021 is er twee keer een (digitaal) overleg geweest met de groep nauw betrokken vrijwilligers van Reliwiki en zijn hun wensen en aanbevelingen t.b.v. Reliwiki.nl opgehaald. De vrijwilligers zijn erg actief, 
maar Reliwiki is daarmee ook kwetsbaar: het updaten van de website gebeurt feitelijk door een tiental actieve vrijwilligers. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers is nodig. Uit het contact met de 
vrijwilligers is ook een logo voortgekomen: men kon kiezen uit een aantal opties en koos voor een versie die direct duidelijk maakt wat Reliwiki is: een unieke set actuele data over religieus erfgoed in 
Nederland.  
 
Personele Unie 
Eind 2021 is besloten de besturen van Stichting Vrienden van BOEi, Stichting Behoud en Herbestemmen Religieus Erfgoed en Stichting Reliwiki samen te voegen tot 1 personele unie. Dit ten behoeve van 
de samenwerking en efficiëntie van de verschillende stichtingen. Het stichtingsbestuur voor Stichting Reliwiki zal per 01-01-2022 aangevuld worden met de heer A.L.M. (Ton) Nelissen en P. (Peter) 
Bouwman. 
 

 2021 2020 2019 2018 

Unieke bezoekers  464.604 436.000 562.000 523.000 

Sessies 598.759 570.000 714.000 674.000 
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2021

C)  Balans

ACTIVA               31-12-2021               31-12-2020

Vaste activa -€                -€                 

Vlottende activa

- rekening courant BHRE 9.349€             5.000€        

- nog te ontvangen subsidies en bijdragen -€                    9.075€        

- liquide middelen 25.787€           23.024€      

35.136€      37.099€       

TOTAAL ACTIVA 35.136€      37.099€       

PASSIVA               31-12-2021               31-12-2020

Eigen vermogen
- algemene reserve 01-01 36.192€           35.149€      

- resultaat boekjaar -1.963€           1.044€        

34.229€      36.192€       

Verplichtingen en voorzieningen -€                -€                 

Kortlopende schulden
- te betalen kosten: fin adm 908€                908€           

- overige schulden -€                    -€                

908€           908€            

TOTAAL PASSIVA 35.136€      37.099€       

5



Stichting Reliwiki  jaarrekening 2021

D)  Winst en Verliesrekening

realisatie begroting realisatie

2021 2021 2020

BATEN

opbrengsten:
- donaties particulier/giften/legaten 471€              400€           569€           

- inkomsten BHRE 5.075€           5.000€        5.000€        

- ondersteuning BOEi 2.500€           2.500€        2.500€        

Totaal baten 8.046€           7.900€        7.904€        

LASTEN

kantoor en organisatiekosten

Reguliere bedrijfslasten

- bankkosten 154€              150€           143€           

- website hosting/beheer/ICT support 5.722€           6.000€        5.320€        

- support/begeleiding/redactionele werkzaamheden -€                   1.210€        -€               

- financieel administratieve ondersteuning boekjaar 908€              1.210€        908€           

- inzet via BOEi 2.500€           2.500€        2.500€        

Bijzondere baten en lasten

- aansluiting BHRE, nagekomen kosten website 2019 726€              -€                -€               

- vrijval rek.crt BOEi (kosten DPI 2017) -€                   -€                -380€         

Totaal lasten 10.009€         11.070€      8.490€        

Resultaat boekjaar: -1.963€          -3.170€       -586€         
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2021

E)  Toelichtingen

Balansposten

Activa

- rekening courant BHRE 9.349€             

Betreft de stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed.

- nog te ontvangen toekenning ondersteuning 2020 t/m 2021

- liquide middelen 25.787€           

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 34.229€           

Betreft de algemene reserve van de stichting.

- saldo 01-01-2021 algemene reserve 36.192€        

- resultaat 2021 -1.963€         

- saldo 01-01-2021 algemene reserve 34.229€          

- te betalen kosten: fin adm boekjaar 908€                

Betreft inzet administratiekantoor Maatschap Flat14/ W van der Blom.(750, excl btw)

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 2021

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:
Overeenkomst met Donatus inzake subsidiering is al ingaande 2020 beeindigd.
Behoudens stichting BHRE en BOEi is nog geen andere subsidierende partij gevonden.

In 2021 werden van enkele particulieren  giften/donaties ontvangen. 471€                

Met de stichting BHRE( Beheer en Behoud van Religieus Erfgoed) is overeengekomen
dat zij jaarlijks de stichting Reliwiki ondersteunen. 5.075€             

Met de organisatie BOEi is overeengekomen dat zij werkzaamheden in 2021 2.500€             
niet in rekening brengen, maar afstrepen tegen een gelijk bedrag aan bijdrage.

Totaal baten exploitatie 2021 8.046€             

Lasten:

De in de exploitatie 2021 opgenomen kosten betreffen:

- bankkosten (Triodosbank) 154€               

- website hosting/beheer (bedrijf WHAP) 5.722€            

- support/begeleiding/redactionele werkzaamheden. -€                    

- financieel adm. ondersteuning boekjaar (maatschap Flat14) 908€               

- inzet via BOEi (met BOEi verrekend, zie bij "baten".) 2.500€            

Reguliere bedrijfslasten 9.283€             

Bijzondere baten (-/-) en lasten (+/+) 726€                

Betreft nagekomen kosten (uit 2019)  welke stichting BHRE heeft gemaakt tbv website

van de stichting Reliwiki.

Totaal lasten exploitatie 2021 10.009€           

Verschil begroting versus realisatie:

Het totaal aan inkomsten volgt globaal de begroting 2021.

Het totaal uitgaven kent een onderbesteding van  € 1.061,- Een aaantal posten zijn wat lager uitgevallen,

en voor support/kosten redactionele werkzaamheden in 2021 geen aparte factuur meer in rekening

gebracht.

Daarnaast is aansluitend op de jaarstukken van de stichting BHRE een post naar voren gekomen

8



Stichting Reliwiki  jaarrekening 2021

E)  Toelichtingen

inzake werkzaamhden 2019 voor de website Reliwiki.
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Stichting Reliwiki  jaarrekening 2021

E)  Toelichtingen

Begroting 2022/2023:

realisatie begroting begroting

2021 2022 2022

INKOMSTEN

Inkomsten giften/ponsoren 471€             588€               735€                

Subsidie/Inkomsten BHRE 5.075€          5.151€            5.228€             

Subsidie/Inkomsten BOEi 2.500€          2.500€            2.500€             

Totaal inkomsten 8.046€          8.239€            8.463€             

UITGAVEN

- bankkosten 154€             161 169

- website hosting/beheer/ICT support 5.722€          6.000 6.300

- financieel administratieve ondersteuning 908€             953 1.001

- inzet via BOEi 2.500€          2.500 2.500

Bijzondere baten (-/-)  en lasten (+/+) 726€             0 0

Totaal uitgaven 10.009€        9.614€            9.970€             

Saldo inkomsten minus uitgaven -1.963€         -1.375€           -1.507€            

Saldo exploitatie wordt toegevoegd respectievelijk ontrokken aan de algemene reserve.

algemene reserve beschikbaar 01-01 36.192 34.229€          32.854€           

algemene reserve beschikbaar 31-12 34.229 32.854€          31.347€           
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