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1. Jaarverslag

Stichting Museum Vlaardingen
Westhavenkade 56
3131 AG Vlaardingen
20 mei 2020

1.1 ALGEMEEN
Oprichting stichting
De Stichting Museum Vlaardingen is opgericht op 23 september 2002 en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24339759.

Activiteiten
De stichting heeft ten doel samen met de inwoners van Vlaardingen en de regio, het cultureel
erfgoed van de gemeenschap te bewaren, te onderzoeken en te tonen, en het cultureel erfgoed in
te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te benoemen en als een bindmiddel het
burgerschap te versterken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

ORGANISATIE, BESTUUR EN TOEZICHT
De Stichting Museum Vlaardingen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam, inschrijfnummer 24339759. De stichting kent een bestuursvorm met
een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende personen:
Mw. A.N. Aitken-Zonne (secretaris) tot 1.12.2019, mw. Y.H. Batenburg (voorzitter) tot 1.7.2019,
de heer H. van Beek (lid) tot 1.7.2019, mw. J.F. van der Goot-Nauta (lid en plv voorzitter), de heer
P. Moree (penningmeester), de heer J. ter Brugge (secretaris vanaf 1.12.2019), de heer J. Versluijs
(voorzitter) vanaf 1.7.2019 en mevrouw S. Mosmans (lid) vanaf 1.7.2019.
Per 1 november 2018 is als directeur/bestuurder benoemd mevrouw L. Selles.
De stichting had in 2019 gemiddeld 4,0 FTE in dienst, 50 vrijwilligers met een vaste functie en
overeenkomst, en nog tientallen andere personen die hand- en spandiensten voor het museum,
respectievelijk de Balder verrichten; totaal ongeveer 80 betrokken vrijwilligers.

Begroting 2020
Als bijlage is de begroting 2020 opgenomen.

Eigen vermogen
Met het oog op de subsidievoorwaarden mag het vermogen niet groter zijn dan 10% van de
subsidie. De subsidie van de Gemeente Vlaardingen bedraagt in 2020 net als in de voorgaande
jaren € 415.985, voor 2020 verhoogd met een accres van € 26.329, totaal € 442.314.
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2. Jaarrekening

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

18.622

-

3.850

3.850

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventarissen

1

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen

2

Vorderingen
Handelsdebiteuren
3
Belastingen en premies sociale
4
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende 5
activa

Liquide middelen

9.547

3.870

11.172

11.845

44.925

16.499

6

Totaal activazijde
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40.351

131.552
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167.616
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31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN

7

4.430

22.124

VOORZIENINGEN
Voorziening groot onderhoud

8

22.500

15.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Loonheffing
Overlopende passiva

9

-

100

10

39.628
9.863
52.046

53.710
6.136
70.546

Totaal passivazijde
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
€
Baten
Directe lasten

11
12

2019
€

703.894
-208.027

€
600.524
-164.814

495.867
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

13
14
15
16
17

2018
€

435.710

294.192

223.420

3.349
156.905
9.903
48.512

143.004
20.683
47.900

Som der bedrijfslasten

512.861

435.007

Bedrijfsresultaat

-16.994

703

-700

-803

-17.694

-100

Financiële baten en lasten

18

Netto resultaat

Het exploitatiesaldo wordt conform de statuten onttrokken resp. toegevoegd aan het eigen
vermogen.
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Toelichting jaarrekening

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de RJK C1: kleine organisaties zonder
winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
Museum Vlaardingen benadrukt de omstandigheden waarin zij verkeert, rekening houdend met
overheidsmaatregelen en -plannen, en maakt melding van de operationele en financiële
consequenties van de huidige situatie. Museum Vlaardingen verwacht enige onzekerheid over het
vermogen van de organisatie om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten, omdat de gevolgen van
Covid-19 naar verwachting onzeker zijn voor wat betreft toekomstige prestaties en de activiteiten
van de organisatie in het algemeen.
Museum Vlaardingen zal met de uitvoering van het activiteitenprogramma voor de rest van 2020
rekening houden met de financiële situatie en waar mogelijk activiteiten niet of goedkoper
uitvoeren. Ook zal het museum een beroep doen op relaties, begunstigers, Vriendenvereniging,
fondsen en bedrijfsleven om het museum financieel bij te staan. Hiernaast is het museum in
overleg met de gemeente over de mogelijkheden om een deel van de extra subsidie (zogenaamde
vliegwielmiddelen) aan te wenden om een eventueel exploitatietekort te dekken. Tevens wordt
een deel van de vliegwielsubsidie gereserveerd voor 2021, zodat het museum dan de beschikking
heeft over extra financiële middelen om tentoonstellingen en activiteiten te organiseren.
Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het
Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze
financiële conditie of liquiditeit.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling van de stichting. De
Vlaardingse Gemeenteraad heeft in 2018 ingestemd met het nieuwe bedrijfsplan van het museum
en heeft voor 2019 en 2020 extra gelden beschikbaar gesteld voor het initiëren van zgn
vliegwielactiviteiten, bedoeld om het museum weer op de kaart te zetten ( toename zichtbaarheid,
actievere programmering en meer bezoekersaantallen ). Gezien het besluit van de Gemeenteraad
is de verwachting dat de subsidie zal worden toegekend en is de bestuurder van mening dat de
continuïteit vooralsnog niet in gevaar is.
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Toelichting jaarrekening

Grondslagen
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de
verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun
huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en
toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de
kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.
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. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld
op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan
de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze
lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening
wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die
telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Het meerjarenonderhoudsplan, dat Museum Vlaardingen gedurende 2019 wilde opstellen, is
vertraagd. Contact met andere musea (in de variant van heringericht museum in oud gebouw) heeft
nog niet geleid tot de juiste inzichten en/of inschatting van de benodigde hoogte van de
voorziening. De RvT heeft besloten in afwachting van een realistisch meerjarenonderhoudsplan
voor het boekjaar 2019 een dotatie van € 7.500 te doen. In 2020 wordt opdracht gegeven aan
Monumentenwacht tot het opstellen van een meerjarenbegroting en het doen van de nodige
subsidieaanvragen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in
de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting
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wordt toegepast.
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en
effecten, worden verantwoord zodra Stichting Museum Vlaardingen het recht hierop heeft
verkregen.
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn,
worden verwerkt in de staat van baten en lasten.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VASTE ACTIVA
1 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Bedrijfsgebouwen en terreinen
€

Inventarissen

Totaal

€

€

6.517.351
-6.517.351

1.016.683
-1.016.683

7.534.034
-7.534.034

-

-

-

Nog toe te wijzen
Afschrijvingen

-

21.971
-3.349

21.971
-3.349

Saldo mutaties

-

18.622

18.622

6.517.351
-6.517.351

1.038.654
-1.020.032

7.556.005
-7.537.383

-

18.622

18.622

PM

20-33

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
1 januari 2019
Mutaties

Stand per 31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2019
Afschrijvingspercentages

Voor een nadere specificatie van de vaste activa vanaf 2019 verwijzen wij u naar de bijlagen.
Alle investeringen in het geheel vernieuwde en op 20 juni 2015 heropende Museum Vlaardingen zijn door
derden geheel gefinancierd waardoor de boekwaarde nihil is.
Het pand Westhavenkade 56 is verzekerd voor een bedrag van € 9.500.000. Dit bedrag is inclusief
inventaris en verzekering van gederfde inkomsten. De WOZ-waarde voor het jaar 2019 bedroeg €
3.989.000 ( 2018 : € 3.944.000 )
Paviljoen de Joon is verzekerd voor een bedrag van € 341.000. De WOZ-waarde voor het jaar 2019
bedroeg € 256.000 ( 2018 : € 257.000 ).
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In de jaarrekening is geen bedrag opgenomen voor de waarde van de museale colectie, zoals gebruikelijk
in Nederlandse musea.
Op 6 november 2013 is de akte gepasseerd waarbij de Stichting Museum Vlaardingen voor € 1 eigenaar is
geworden van het pand Westhavenkade 53-54. Stichting Museum Vlaardingen werd op 6 november 2013
ook voor € 120.000 eigenaar van het pand Westhavenhade 55 en het pakhuis Vetteoordskade 1. Na
renovatie en nieuwbouw is sprake van één geïntegreerd pand op het adres Westhavenkade 56.
In verband met de aankoop van het onroerend goed Westhavenkade 53-55 is een tripartiete overeenkomst
gesloten tussen de Stichting, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de Gemeente Vlaardingen.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat Westhavenkade 53-55 zal worden bezwaard met een hypotheek
ten gunste van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Dit recht van hypotheek is daadwerkelijk gevestigd bij
de akte van 31 oktober 2013.
Voor het doen van de donatie door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. aan de Stichting is het Fonds
Schiedam Vlaardingen e.o. ervan uitgegaan dat de gemeente jaarlijks een budgetsubsidie ter beschikking
zal stellen aan het museum om een (gezonde) exploitatie mogelijk te maken. Het museum dient, na het
gereedkomen van de ver- en nieuwbouw en de heropening tenminste 10 jaar achtereen door een
professionele organisatie te worden geëxploiteerd. Daarnaast dient het museum minimaal 6 dagen in de
week geopend te zijn, inclusief één avondopenstelling. De totale openingstijd bedraagt minimaal 45 uur
per week. Indien niet aan de voorwaarde wordt voldaan is de Stichting het volledige bedrag van de donatie
verschuldigd aan het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
31-12-2019
€

31-12-2018
€

1.796
1.750
304

1.796
1.750
304

3.850

3.850

9.547

3.870

11.172

11.845

2 Gereed product en handelsgoederen
Voorraad boeken
Voorraad winkelartikelen
Voorraad bonnen

Vorderingen
3 Handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren
4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

13.500
11.624
9.062
4.534
250
231
5.724
-

1.440
3.936
2.757
120
2.644
5.124
478

44.925

16.499

37.535
2.816
-

118.828
1.114
11.610

40.351

131.552

5 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen overige fondsen
Nog te ontvangen bijdrage Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Vooruitbetaald op projecten 2020
Energiesubsidie
Nog te ontvangen afrekening museumjaarkaart
Nog te ontvangen PIN-afrekeningen
Vooruitbetaalde verzekeringspremies
Diverse vooruitbetaalde posten
Diverse nog te ontvangen bedragen

6 Liquide middelen
ING
Kas
ABN

De rekening bij ABN AMRObank is in de loop van het boekjaar opgeheven.
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PASSIVA
7 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Onverdeeld
resultaat
(incl. resultaat boekjaar)
€
22.124

Stand per 1 januari 2019
Resultaat boekjaar

-17.694

Stand per 31 december 2019

4.430

VOORZIENINGEN
31-12-2019
€

31-12-2018
€

22.500

15.000

-

100

8 Voorziening groot onderhoud
Voorziening groot onderhoud gebouwen
KORTLOPENDE SCHULDEN
9 Schulden aan banken
Overlopende kruisposten
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

10.929
9.771
9.592
5.100
4.065
3.968
3.227
3.099
583
1.712

1.013
12.258
3.196
5.100
3.108
3.449
7.374
22.224
5.000
4.500
3.070
254

52.046

70.546

10 Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Huisvestingskosten
Reservering vakantiegeld
Ontvangen borgsom verhuur Joon
Verzekeringspremies
Vakantiedagen
Personeelskosten
Kosten adviseurs
Nog te betalen salarissen
Terug te betalen exploitatiesubsidie Gemeente Vlaardingen
Pensioenverplichting ex-personeel
Reservering stadskraan
Prentenfonds
Overige nog te betalen bedragen

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het paviljoen de Joon, dat deel uit maakt van het bedrijfsgebouw van het museum, is met ingang
van 1 januari 2018 voor een periode van 5 jaar verhuurd. De eerste anderhalve maand worden
beschouwd als een huurvrije periode. De jaarlijkse huur bedraagt € 20.400 en wordt geïndexeerd.
Verlenging van deze periode met telkens 5 jaar is mogelijk, behoudens opzegging van de kant van
huurder of verhuurder.
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen
die door diverse overheden zijn genomen om het virus in te perken hebben op
diverse materiële manieren negatieve gevolgen gehad voor de
economische activiteit in het algemeen en voor Museum Vlaardingen specifiek:
•Het Museum is vanaf zaterdag 14 maart 2019 gesloten voor publiek. Hierdoor loopt het museum
sinds die tijd inkomsten uit kaartverkoop, winkel, horeca en verhuur mis.
•Nadat het museum op 1 juni haar deuren weer mag openen zullen er beperkende maatregelen
blijven gelden waardoor, tijdens de duur van deze maatregelen, het museum meer inkomsten zal
mislopen (minder bezoekers, geen/kleinere evenementen, minder locatieverhuur).
•De economische crisis zal er verder voor zorgen dat het voor het museum lastiger zal zijn om
voor tentoonstellingen en andere projecten externe financiering uit het bedrijfsleven te werven.
Afhankelijk van de duur van de Covid-19-crisis en de aanhoudende negatieve
gevolgen voor de economische activiteit is het mogelijk dat het museum in 2020
te maken krijgt met verdere negatieve resultaten, bijzondere waardeverminderingen
van haar activa en verminderde liquiditeit. Het is niet mogelijk de exacte gevolgen
voor onze activiteiten in de rest van 2020 en daarna te voorspellen. Wij verwijzen
tevens naar de paragraaf continuïteit.
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019
€

2018
€

433.640
11.822
75.000
64.211
28.867
20.686
18.000
15.000
10.000
8.005
6.268
5.476
3.248
2.310
725
555
255
-174

402.081
15.201
5.000
33.445
17.850
15.000
5.565
6.670
4.741
2.475
5.112
18.500
80
195
68.609

703.894

600.524

127.751
18.020
11.706
11.559
8.590
7.500
5.378
4.550
4.498
4.036
2.153
1.756
527
3

9.245
18.000
15.989
11.163
3.633
7.500
4.237
4.823
4.235
658
2.288
5.877
7.546
69.620

208.027

164.814

11 Baten
Exploitatiesubsidie Gemeente Vlaardingen
Omzet winkel
Extra storting Gemeente Vlaardingen
Opbrengst Schoon aan de Haak
Entreegelden en abonnementen
Omzet verhuur Joon
Opbrengst Jongkind onderweg
Opbrengst verhuur Balder
Extra sponsoring Trevie BV
Omzet horeca
Diverse activiteiten
Omzet verhuur museum
Provisie verkoop cadeaubonnen
Opbrengst workshops
Zakenkring
Sponsoring overig
Dienstverlening vrienden
Activiteiten Slag bij Vlaardingen /Boer en Burcht

12 Inkoopwaarde omzet
Uitgaven wisselexposities
Kosten openstelling Balder
Inkopen winkel
Kosten VVV-formule
Collectie
Project Balder
Inkopen horeca
Kostprijs diverse sponsoringen
Verzekering Balder
Uitgaven overige activiteiten
Dienstverlening vrienden
Kosten workshops
Activiteiten en edudatie
Kosten activiteiten Slag bij Vlaardingen/Boer en Burcht
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2019
€

2018
€

196.105
66.742
31.345

174.429
47.021
1.970

294.192

223.420

197.940
610
-3.305
860
196.105
-

136.441
119.403
8.242
-10.496
253.590
-9.161
-70.000

196.105

174.429

13 Personeelskosten
Lonen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Lonen
Brutosalarissen
Externe medewerkers
Lasten ex-medewerkers
Mutatie vakantiegeld en -dagen
Ontvangen ziekengeld
Eenmalige bijdage Gemeente Vlaardingen

Gemiddeld aantal werknemers
2019
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2018

4,00
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

3,30

2019
€

2018
€

33.778
26.857
6.107

25.525
13.756
7.740

66.742

47.021

Sociale lasten
Premies werknemersverzekeringen
Pensioenpremies
Verzuimverzekering
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2019
€

2018
€

22.622
4.397
3.007
1.319
-

98
834
670
368

31.345

1.970

2019
€

2018
€

3.349

-

3.349

-

43.765
29.746
29.585
27.482
16.099
7.500
2.628
100

36.051
23.754
23.871
25.861
15.404
15.000
3.013
50

156.905

143.004

7.942
1.227
653
81

5.671
1.237
801
12.974

9.903

20.683

Overige personeelskosten
Ingeleende krachten
Studiereis/excursie
Studie- en opleidingskosten
Arbodienst
Overige personeelskosten

14 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventarissen
15 Huisvestingskosten
Onderhoud apparatuur etc
Onroerende zaakbelasting
Gas, water en elektra
Schoonmaakkosten
Huur extern depot
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen
Bewaking en beveiliging
Overige huisvestingskosten

16 Verkoopkosten
Reclame - en advertentiekosten
Representatiekosten
PR-drukwerk
Begeleiding PR-activiteiten
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Toelichting jaarrekening

2019
€

2018
€

30.329
8.223
6.077
2.927
2.403
2.205
2.086
2.023
531
223
4
-1.392
-7.127

21.682
6.750
8.725
5.311
2.025
671
1.384
694
202
1.076
-273
-347

48.512

47.900

-700

-803

17 Algemene kosten
Verzekeringen
Accountantskosten
Automatiseringskosten
Telecommunicatie
Contibuties en abonnementen
Kosten Raad van Toezicht
Kantoorbenodigdheden
Onkosten vrijwilligers
Porti
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
Overige algemene kosten
Doorbelaste (husvestings)kosten
Bijzondere baten/lasten

18 Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
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Toelichting jaarrekening

Vlaardingen, 20 mei 2020
Ondertekening Directie en
Raad van toezicht:

J. Versluijs,
voorzitter

Drs J. ter Brugge,
secretaris

Drs J.F. van der Goot- Nauta,
lid en plv voorzitter

S.A.A. Mosmans,
lid

Dr C. P. Moree,
penningmeester

Drs L. Selles
Directeur/bestuurder
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3. OVERIGE GEGEVENS
Verwijzing naar de accountantsverklaring
De accountantsverklaring is als bijlage toegevoegd.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Museum Vlaardingen
Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Museum Vlaardingen te Vlaardingen
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Museum Vlaardingen per 31
december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de exploitatierekening over 2019 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 Museum Vlaardingen 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.
Benadrukking van gevolgen van de uitbraak van COVID-19
Wij vestigen de aandacht op de toelichting in de paragraaf De standaarden op basis waarvan de
jaarrekening is opgesteld en op de toelichting in de paragraaf Gebeurtenissen na balansdatum.
In deze paragrafen licht het bestuur toe wat de impact van de uitbrak van COVID-19 op de
organisatie is en welke maatregelen het management heeft genomen en voornemens is nog te
nemen.
Oude Middenweg 83 2491 AB Den Haag • T. 070 261 00 70• info@ruitenburg.nu • www.ruitenburg.nu
De algemene voorwaarden van Ruitenburg Audit B.V. zijn op alle opdrachten van toepassing en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking zou bieden.
201

Het bestuur handhaaft de veronderstelling van continuïteit op basis van het huidige
toekomstperspectief en de getroffen operationele en financiële maatregelen.
Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn
wij van mening dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van
deze controleverklaring zijn, de stichting de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar
jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn met het geldende
verslaggevingsstelsel. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere
informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag.
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 controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
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 RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonderwinststreven.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht 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 C1 Kleine organisaties-zonderwinststreven. 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 stichting 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 stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

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;
- 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 stichting haar
activiteiten 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 controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting 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 de Raad van Toezicht 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, 29 mei 2020
Ruitenburg Audit B.V.

Origineel getekend door: drs. R.S. Ravestijn RA
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OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
Omschrijving

Inventaris
2 Acer A515 laptops
Losse wanden museumzaal
LG monitor 47'
Ophangsysteem museumzaal
Wissellijstensysteem
Voorzetwand museumzaal

Aanschafdatum

01-03-2019
26-03-2019
05-04-2019
10-05-2019
12-06-2019
14-06-2019

Aanschafwaarde

1.238
12.780
668
885
982
5.418

21.971

Restwaarde

0
0
0
0
0
0

Afschrijving
t/m 2018

%

0
0
0
0
0
0

33
20
25
25
25
20

0

Afschrijving 2019
Mnd.
Bedrag

10
9
9
8
7
7

Verkoop/
inruil

Boekwaarde per
31-12-2019

344
1.917
125
147
184
632

0
0
0
0
0
0

894
10.863
543
738
798
4.786

3.349

0

18.622

Stichting Museum Vlaardingen

Specificatie afrekening omzetbelasting 2019
Belastingdienst Ondernemingen
BTWnumer 8139.89.449.B.01
Omzet binnenland
1a leveringen/diensten belast met 21%
1b leveringen/diensten belast met 9%
Totaal
BTW-bedrag

9%

21%
45.648

58.765
58.765
5.289

45.648
9.586

5a Verschuldigde omzetbelasting

Totaal
45.648
58.765
104.413
14.875

14.875

5b Voorbelasting BTW

110.349

5c Subtotaal

-95.474

Er is afgedragen:
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Suppletie 2019

-12.237
-9.934
-7.912
-5.877
-12.680
-7.820
-8.038
-9.915
-4.042
-5.847
-4.824
-5.656

-94.782
-692

Balanspositie per 31 december 2019:
november 2019, te ontvangen
december 2019, te ontvangen
suppletie 2019, te ontvangen
Totaal, te ontvangen

-4.824
-5.656
-692
-11.172

Begroting 2020
Stichting Museum Vlaardingen
BATEN
2020
Subsidies en entreegelden
Subsidie Gemeente Vlaardingen
Subsidie Gemeente Vlaardingen additioneel
Overige opbrengsten
Entreegelden
Verkoop Museumwinkel
Verhuur Museum
Verhuur Joon
Evenementen en arrangementen
Bijdragen Zakenkring
Bijdragen Vrienden
Diverse opbrengsten
Projectsubsidies
Projecten

Totale baten

442.314
75.000
517.314
55.600
10.000
10.000
21.000
5.000
20.000
5.000
10.000
136.600
0
0
653.914

LASTEN
Personele kosten
Kosten vast personeel
Kosten RvT
Overige personeelskosten
Beheerslasten
Huisvestingskosten (incl. OZB)
De Balder
Bedrijfsvoeringskosten
Contributie VVV
Publiciteit
Educatie & activiteiten
Sponsorwerving
Overige beheerslasten
Kosten collectie en exposities
Onderhoud collectie
Kosten exposities
Projecten
Financiele baten en lasten
Financiele lasten

Totale lasten
Exploitatiesaldo

280.000
2.000
10.000
292.000
175.000
15.500
41.000
12.000
22.500
13.000
10.000
4.914
293.914
13.000
35.000
20.000
68.000
0
0
653.914
0

