
 

 

Jaarverslag van de secretaris over 2020 
 
 
Activiteiten 
Vanwege de corona konden bijna alle activiteiten niet doorgaan. Ook moest het museum enige tijd de 
deuren sluiten. De winkel kon op enkele weken na open blijven. Ondanks de restricties is het toch 
mogelijk gebleken om het museum “zichtbaar” te houden. De dit jaar opgezette webshop is een 
succes gebleken. Flakkees gebrande koffie en replica’s van het Laantje van Middelharnis werden o.a. 
toegevoegd aan verkoopwaar. Er was een expositie van tegels uit eigen collectie en uit de 
verzameling van de heer D. Leeflang in het museum te bewonderen. In de Maand van de 
Geschiedenis is speelgoed tentoongesteld. Het thema was Oost-West en daarom is een 
autopuzzeltocht over het eiland uitgezet. Door een vrijwilliger van het museum zijn dorpswandelingen 
door Sommelsdijk georganiseerd. Een 3d-kijker met foto’s van de Watersnoodramp is in gebruik 
genomen. De achterkamer van de werkplaats is opgeknapt en er is een nieuwe keuken geplaatst. 
Van de muntschat is naast een filmpje ook een lesbrief verschenen. Vanwege de beperkingen 
hebben Sinterklaas en zijn Kruukplaetjespiet de kinderen via een filmpje toegesproken en 
opgeroepen mee te doen aan een puzzeltocht in de nabijheid van het museum. De 71 meest 
bijzondere voorwerpen van het museum zijn opgenomen in de Canon van Nederland. Dit project is 
mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. In samenwerking met Zebra Prints en 
cliënten van Zuidwester werd het Flakkeezenspel ontwikkeld en uitgebracht. Voor de dorpen 
Middelharnis en Sommelsdijk zijn wandelpuzzeltochten uitgegeven, waar veel animo voor is. Zij zijn 
mogelijk gemaakt door sponsoring van: Boekhandel Van der Boom, Bakkerij Koese, Bakkerij 
Bienefelt, Juwelier Keuvelaar, Mondzorg Dogterom en Kruider Slaapcomfort.  
Al deze activiteiten zouden niet mogelijk kunnen zijn zonder de inzet van de suppoost en de 
vrijwilligers, waarvoor het bestuur van het museum hen zeer erkentelijk is.  
Door de coronamaatregelen hebben aanzienlijk minder mensen het museum bezocht, namelijk 2513. 
Vorig jaar waren dat er nog 5338.    
 
Aanwinsten/giften 
Overzicht van de donaties en/of subsidies ontvangen en/of toegezegd in 2020: 
Gemeente Goeree-Overflakkee voor de financiering van de huur van het museum en de detachering 
van de suppoost. De gemeente heeft een projectsubsidie verstrekt van € 5.450,- voor de organisatie 
van de Maand van de Geschiedenis. Daarvan is een autopuzzeltocht ontwikkeld. Daarnaast is er 
samenwerking gezocht met de CSG Pr. Maurits. Leerlingen hebben producten ontwikkeld ter 
promoting van het museum en er is een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds verstrekt van € 2.600,- 
voor het organiseren van diverse activiteiten in het kader van het Sinterklaasfeest. 
In verband met de coronacrisis was niet alleen het bezoekersaantal de helft lager dan vorig jaar, ook 
konden allerlei activiteiten niet doorgaan. De volgende extra giften zijn daarom aangewend als 
bijdrage in de vaste lasten van het museum: € 100,- van Banketbakkerij Van Helden, Den Hollander 
Advocaten, Kruider Slaapcomfort, J.M. Buth, A.M.E. Elema, E. van Es-van den Tol, A.H.M. Koert, C. 
Markwat, W.I. van der Meijden en H.A. van der Meijden-Sikkema, N.N., N.N., N.N., N.N., 
Remonstrantse Kerk Sommelsdijk, C. Steenman-Marcusse, A.M. Stolk en P.J. Stolk-de Kreij en E. 
Warnaer-van Schouwen; € 150,- van N.N., A. Robijn en A.M. Robijn-Verolme; € 250,- van Benschop 
& Sterling Netwerknotarissen, D.A.M. IJpelaar; € 300,- van G. Hoek en € 1.000,- van N.N.; 
W. Bosdijk € 5.000,- voor het voldoen van de verzekeringspremies; 
V.C.S. Krauwer en M.A.C.C. Krauwer-Schrauwers € 350,- en verder is € 250,- en € 150,- ontvangen 
voor de aanschaf van een koelkast- en diepvriescombinatie; 
Provincie Zuid-Holland € 10.000,- voor het maken van vertalingen in het Duits van de VR-film, andere 
video’s films en panelen; 
Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen € 912,50 zijnde de helft van de kosten om te 
komen tot een Geregistreerd Museum. De andere helft van de kosten wordt gefinancierd door de 
gemeente Goeree-Overflakkee; 
D.A. Buth € 100,- voor de verwerving van 5 ingelijste ‘ovaaltjes’ van de dorpen Oude-Tonge, 
Dirksland, Herkingen, Melissant en Goedereede; 
N.N. € 1.000,- voor de verwerving van zilveren gebruiksvoorwerpen met heften van Agaath; 
Stichting Familie Nipius-Roos Fonds € 1.250,- plus een toezegging voor een gelijk bedrag van N.N. 
en € 200,- van Bouwbedrijf P. van den Boogert als bijdrage in de kosten voor het vernieuwen van de 



 

 

vloer op de eerste verdieping van de werkplaats ‘Groot Rapenburgh’; 
Legaat A. Bakker groot € 1.000,- dat is aangewend voor de restauratie van een Statenbijbel uit 1729; 
Een bijdrage, groot € 2.000,- is ontvangen uit het Coöperatief dividend van de Rabobank Zuid-
Hollandse Eilanden voor de uitgifte van het Flakkeezenspel; 
Uit het legaat van G. Bom 2 schilderijen van E. Razenberg van dorpsgezichten Middelharnis; 
Uit het legaat van Joh. Knöps 2 familiewapens geschilderd op perkament en een letterborduurlap; 
Van Goed voor Goed een aquarel A.K. Vogelaar van de Christoffeldijk te Sommelsdijk; 
Historisch Centrum Leeuwarden ingelijste tekening met gezicht op Ooltgensplaat, geschenk aan 
gemeente Idaarderadeel wegens geboden hulp in Ooltgensplaat bij de Ramp van 1953. 
 
Besturingsmodel 
Het Streekmuseum is een vereniging met een onbezoldigd bestuur dat door de leden wordt gekozen. 
 
Profielschets van het bestuur 
Gelet op de aard en structuur van het museum is het belangrijk dat er expertise in het bestuur 
aanwezig is op een breed terrein. Genoemd worden (in willekeurige volgorde): Kennis van de cultuur 
op Goeree-Overflakkee, affiniteit met historisch- museale aspecten, goede contactuele 
eigenschappen, juridische kennis, bestuurlijk en politieke sensibiliteit, specifieke kennis van 
(onderdelen) van de collectie, bedrijfsmatig en financieel inzicht en leiderschap. 
 
Samenstelling van het bestuur per 01-01-2021 met tussen () aanvangsjaar 
Naam Herbenoeming Nevenfuncties   
J.H. Kalle (1984) 2020 lid alg. bestuur waterschap Hollandse Delta 
C.N. Schuring (1985) 2018    Oud-notaris 
J.C. Both (1990) 2017 medewerker gemeente Goeree-Overflakkee 
J.H. Koppelaar (2006) 2019 zelfstandig ondernemer 
B.v.d. Boogert  (2015) 2018 medewerker waterschap Aa en Maas 
C.v. Nimwegen (2018) 2018 medewerker gemeente Goeree-Overflakkee 
C. Kersten-Knöps (2002) 2017 Geen 
J.K. Overweel   (2018) 2018 medewerker waterschap Hollandse Delta 
Hierbij wordt aangetekend dat de onder nevenfuncties genoemde organisaties, voor zover van 
toepassing, op de hoogte zijn van de bestuursfunctie van de desbetreffende functionaris. Voor 
verstrengeling van belangen wordt gewaakt. 
 
Rooster van aftreden 
J.H. Kalle  2024 
C.N. Schuring  2022 
J.C. Both  2021 
J.H. Koppelaar  2023 
B.v.d. Boogert  2022 
C. van Nimwegen 2022 
C.Kersten-Knöps 2021 
J.K. Overweel  2022 
 
Zittingstermijn bestuursleden 
Volgens de Governance Code Cultuur bedraagt de maximale zittingstermijn van bestuursleden 2 x 4 
jaar. Hieraan wordt (nog) niet bij alle bestuursleden voldaan. Reden hiertoe is dat er tot 2020 geen 
aanleiding was om dit toe te passen. Als vereniging worden in deze de statuten gehanteerd. 
Bestuursleden hebben in het verleden zelfs een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege hun 
jaren lange inzet voor ons museum. Bezien zal worden hoe, met behoud van kwaliteit, kennis en inzet 
de zittingstermijnen van bestuursleden in overeenstemming met genoemde code kunnen worden 
gebracht.                                    
 
 



INKOMSTEN EN UITGAVEN

Uitgaven 2020 2020 2019 Inkomsten 2020 2020 2019
begroting begroting

Collectie en beheer Entree, museumwinkel en activiteiten
collectie 13.601 6.000 7.657 activiteiten 2.822 5.500 10.396
Locatie en gebouw entree 5.978 11.000 11.327
beveiliging 1.790 500 1.644 kantine 39 350 296
energie 6.455 6.000 6.077 museumartikelen 16.684 1.000 17.835
huur 34.306 32.685 33.142 publicaties 378 200 316
onderhoud 4.983 1.500 3.172 Leden
Financiën, juridische zaken en bedrijfsvoering contributie 8.291 9.000 8.986
accountant 2945 750 585 Donaties
bankkosten 460 1.000 619 donaties 15.976 13.500 6.640
inkopen 6.509 1.250 22.180 legaten 13.000 5.000
kantinekosten 499 1.500 1.476 Subsidies
kantoorkosten 2.557 1.250 4.211 projectsubsidie 26.358 41.237
klein materiaal 474 400 386 reguliere subsidie 46.100 45.136 48.392
overig 837 500 736 overheidssteun TOGS 4.000
publieke lasten 793 750 733 Overig
representatie 44 250 298 betalingsverschillen 0 -1
suppoost/beheerder 10.638 12.000 11.208 kasverschil 12 65
verkoopkosten 1.010 rente 3 3
verzekering 5.301 5.750 5.449
Communicatie, ledenwerving, activiteiten en educatie
activiteitkosten 451 2.500 7.993
communicatie 1.081 1.250 997
lidmaatschap 188 150 185
projectkosten 52.317 10.000 39.993
reclame 1.342 2.000 2.043

148.579 87.985 150.785 139.641 85.686 150.491
POSITIEF RESULTAAT NEGATIEF RESULTAAT 8.939 2.299 294

148.579 87.985 150.785 148.579 87.985 150.785



BALANS

Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019

Liquide middelen Eigen vermogen
kas 1.590 1.529 kapitaal -22
Rabobank 2.141 15.013 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Rabobank, spaar 6.982 1.980 borg 0 20
Rabobank, projecten 36.371 28.695 cadeaubonnen 460 10
myPOS 0 975 crediteuren 45.468 1.703
Mollie 9 Kinderfonds 715 715
kruisposten 1.380 50 overlopende passiva 5.492 3.096
Vorderingen en overlopende activa vooruitontvangen bedragen 100 175
debiteuren 1.056 789 BTW 1.222
overlopende activa 44.101 2.936 Langlopende schulden
vooruitbetaalde bedragen 107 208 lening 4.500 6.750
BTW 2.893 Voorzieningen
Voorraden voorziening collectie 10.000
voorraad pm voorziening onderhoud 4.700

voorziening project(en) 27.657 38.507
voorziening suppoost/beheerder 1.500
voorziening verzekering 5.000

96.631 52.175 105.569 52.197
NEGATIEF EIGEN VERMOGEN 8.939 22 POSTIEF EIGEN VERMOGEN

105.569 52.197 105.569 52.197



BEGROTING

Uitgaven 2022 2021 2020 Inkomsten 2022 2021 2020

Collectie en beheer Entree, museumwinkel en activiteiten
collectie 2.500 6.000 6.000 activiteiten 8.500 6.500 5.500
Locatie en gebouw entree 11.000 11.000 11.000
beveiliging 1.650 1.750 500 kantine 350 350 350
energie 6.750 6.500 6.000 museumartikelen 15.000 5.000 1.000
huur 35.500 33.500 32.685 publicaties 300 0 200
onderhoud: 3.500 1.500 Leden
- algemeen onderhoud 500 contributie 8.500 9.000 9.000
- bescherming objecten tegen schimmels 250 Donaties
- restauratie objecten collectie 500 donaties 10.000 10.000 13.500
- aanpassingen verlichting 5.000 legaten
Financiën, juridische zaken en bedrijfsvoering Subsidies
accountant 600 650 750 projectsubsidie p.m.
bankkosten 1.250 1.000 1.000 reguliere subsidie 52.500 48.392 45.136
inkopen 10.500 2.500 1.250 overheidssteun TOGS
kantinekosten 1.500 1.500 1.500 Overig
kantoorkosten 1.500 4.500 1.250 betalingsverschillen
klein materiaal 300 400 400 kasverschil
overig: 750 500 rente
- algemeen 1.000
- klimaatmetingen 500
- lichtmetingen 1.000
- scholing vrijwilligers 250
publieke lasten 850 800 750
representatie 350 350 250
suppoost/beheerder 13.500 13.000 12.000
verkoopkosten 500
verzekering 5.850 6.000 5.750
Communicatie, ledenwerving, activiteiten en educatie
activiteitkosten 3.500 3.000 2.500
communicatie 1.000 1.250 1.250
lidmaatschap 200 200 150
projectkosten 5.000 10.000 10.000
reclame 2.000 2.250 2.000

103.800 99.400 87.985 106.150 90.242 85.686
OVERSCHOT 2.350 TEKORT 9.158 2.299

106.150 99.400 87.985 106.150 99.400 87.985



MEERJARENBEGROTING 2022-2026

Uitgaven 2026 2025 2024 2023 2022 Inkomsten 2026 2025 2024 2023 2022

Collectie en beheer Entree, museumwinkel en activiteiten
collectie 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 activiteiten 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Locatie en gebouw entree 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
beveiliging 1.857 1.803 1.750 1.700 1.650 kantine 350 350 350 350 350
energie 7.597 7.376 7.161 6.953 6.750 museumartikelen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
huur 39.956 38.792 37.662 36.565 35.500 publicaties 300 300 300 300 300
onderhoud: Leden
- algemeen onderhoud 563 546 530 515 500 contributie 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
- bescherming objecten tegen schimmels 281 273 265 258 250 Donaties
- restauratie objecten collectie 563 546 530 515 500 donaties 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- aanpassingen verlichting 5.000 5.000 5.000 5.000 legaten
Financiën, juridische zaken en bedrijfsvoering Subsidies
accountant 675 656 637 618 600 projectsubsidie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
bankkosten 1.407 1.366 1.326 1.288 1.250 reguliere subsidie 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500
inkopen 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 overheidssteun TOGS
kantinekosten 1.688 1.639 1.591 1.545 1.500 Overig
kantoorkosten 1.688 1.639 1.591 1.545 1.500 betalingsverschillen
klein materiaal 338 328 318 309 300 kasverschil
overig: rente p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
- algemeen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- klimaatmetingen 500
- lichtmetingen 1.000
- scholing vrijwilligers 281 273 265 258 250
publieke lasten 957 929 902 876 850
representatie 394 382 371 361 350
suppoost/beheerder 15.194 14.752 14.322 13.905 13.500
verkoopkosten 563 546 530 515 500
verzekering 6.584 6.392 6.206 6.026 5.850
Communicatie, ledenwerving, activiteiten en educatie
activiteitkosten 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
communicatie 1.126 1.093 1.061 1.030 1.000
lidmaatschap 225 219 212 206 200
projectkosten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 begrotingsoverschot voorgaand boekjaar 165 3.251 3.956 2.350
reclame 2.251 2.185 2.122 2.060 2.000

106.688 109.236 106.855 104.544 103.800 106.315 109.401 110.106 108.500 106.150
OVERSCHOT 165 3.251 3.956 2.350 TEKORT 373

106.688 109.401 110.106 108.500 106.150 106.688 109.401 110.106 108.500 106.150



Toelichting op de jaarrekening 2020 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
De balans en jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde verslagleggingsregels. Alle genoemde bedragen zijn euro’s. Activa en passiva 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij ander is vermeld. 
 
Vergelijking met het afgelopen boekjaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar.  
 
Vorderingen en schulden 
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. Er zijn geen 
vorderingen opgenomen met een verwachting van (mogelijke) oninbaarheid. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd tegen mogelijk concrete of specifieke risico’s en 
verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, maar 
redelijkerwijs in te schatten valt. Een voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Financieel beleid 
Uitgangspunt voor het financieel beleid is dat de uitgaven en inkomsten in balans blijven en 
niet worden overschreden. 
De vaste lasten worden voldaan uit de contributie en entreegelden, en uit de 
verkoopopbrengsten van museumartikelen. 
De huur van de museumgebouwen en de kosten voor de inhuur van de suppoost/beheerder 
worden voldaan uit de jaarlijkse subsidie van de gemeente. 
Bijzondere uitgaven en projectkosten worden alleen gedaan als deze mogelijk worden 
gemaakt door eenmalige subsidies, donaties en/of andere inkomsten. 
Duurzame investeringen in het museum of de collectie worden alleen gedaan wanneer 
daarvoor de financiële middelen aanwezig, gereserveerd of geoormerkt zijn. 
Legaten en donaties (en projectsubsidies) worden besteed overeenkomstig de bestemming 
waarvoor deze zijn bedoeld. 
Een eventueel negatief jaarresultaat dient in het volgende boekjaar zo spoedig mogelijk te 
worden aangezuiverd. 
 
Jaarlijkse subsidie 
Van de gemeente Goeree-Overflakkee ontvangen wij jaarlijks subsidie in verband met de 
huurkosten van de gebouwen, de kosten van de inhuur van de suppoost/beheerder en de 
kosten van de verzekering van de collectie. De vaststelling van de subsidie over 2020 heeft 
buitengewoon lang op zich laten wachten; pas in de laatste week van december heeft de 
gemeente ons over het positieve besluit kunnen informeren. Met uitzondering van een 
voorschot van € 5.000,00 heeft uitbetaling van de subsidie in het volgende boekjaar 
plaatsgehad. Als gevolg hiervan is, na overleg met de gemeente, de nota voor de huur van 
de gebouwen onbetaald gebleven. 
 
 



Covid-19 
Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 is het museum van 14 maart tot 2 juni 2020 en 
vanaf 17 december gesloten geweest. De museumwinkel mocht vanaf 25 april weer open, 
maar moest ook op 17 december de deuren weer sluiten. Uiteraard heeft dit grote gevolgen 
gehad voor de financiële situatie.  
 
Vanaf de eerste sluiting van het museum is, waar mogelijk, fors op de kosten bezuinigd. 
Daarnaast is de webshop gelanceerd, waar inmiddels (nagenoeg) alle artikelen uit de 
museumwinkel worden verkocht, en hebben we gebruik gemaakt van de (eenmalige) 
overheidssteun (TOGS).  
Mede door het uitblijven van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie waren we genoodzaakt om 
in het najaar onze leden te benaderen voor een extra financiële bijdrage om het museum de 
winter door te helpen. Op initiatief van een van onze leden heeft deze actie het Eilanden-
Nieuws gehaald. Niet alleen van onze leden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en van 
andere belangstellenden hebben wij vele extra donaties mogen ontvangen.  
In het kader van de Maand van de Geschiedenis hebben we, met onze 
samenwerkingspartners, een autopuzzeltocht over het eiland opgezet. Dit bleek een groot 
succes.  
Al deze initiatieven hebben uiteindelijk geleid tot een weliswaar fors maar niet 
onbeheersbaar negatief resultaat. 
 
Hoewel de definitieve vaststelling en financiële afwikkeling daarvan pas in het volgende 
boekjaar hebben plaatsgevonden, is bij het opstellen van de jaarstukken rekening gehouden 
met een eenmalige subsidie van de gemeente uit de door de provincie beschikbaar gestelde 
subsidie voor instandhouding van vitale culturele instellingen die schade hebben 
ondervonden als gevolg van de uitbraak van Covid-19 of als gevolg van de maatregelen in 
het kader van deze uitbraak. 
 
 
Toelichting op de resultatenrekening (inkomsten en uitgaven) 
 
Uitgaven 
 
De uitgaven voor de vaste lasten van de vereniging zijn overall gezien nagenoeg gelijk 
gebleven. 
In de vaste lasten zijn niet begrepen: 

- inkopen (deze hebben een relatie met de artikelen die in de museumwinkel en/of 
tijdens activiteiten en op markten en braderieën zijn verkocht); 

- activiteitkosten (kosten die gemaakt moeten worden voor het organiseren van 
activiteiten van de vereniging); 

- suppoost/beheerder en huur (deze kosten worden zoveel mogelijk voldaan uit de 
jaarlijkse gemeentelijke subsidie; het verschil tussen de kosten en de ontvangen 
subsidie is de inspanningsverplichting die als voorwaarde voor de subsidie is gesteld). 

 
 
 
 



Collectie en beheer 
Collectie 
De kosten zijn fors hoger dan in het voorgaande boekjaar en begroot. In deze kosten is een 
bedrag van € 10.000,00 begrepen, welk bedrag afkomstig is uit een legaat ten behoeve van 
de collectie, en welk bedrag als voorziening collectie op de balans is gereserveerd. 
 
Locatie en gebouw 
Beveiliging 
In vergelijking met het vorige boekjaar zijn de kosten wat hoger als gevolg van een storing in 
het alarmsysteem. Het begrote bedrag (€ 500,00) was gebaseerd op de beveiligingskosten in 
2018. Tot en met 2018 werden de kosten van de onderhoudscontracten van de 
alarmsystemen op de post onderhoud geboekt. 
 
Energie 
Ten opzichte van het voorgaande boekjaar zijn de kosten voor gas, water en licht, na aftrek 
van de teruggave energiebelasting, gestegen.  
 
Huur 
De huur is wederom fors gestegen. Deze wordt betaald uit de jaarlijkse subsidie van de 
gemeente.  In verband met het uitblijven van de subsidie in 2020 is de rekening in overleg 
met de gemeente pas ná ontvangst van de subsidie in het nieuwe boekjaar betaald. De nota 
is opgenomen in de post crediteuren. 
 
Onderhoud 
Een groot deel van deze kosten heeft betrekking op de in 2021 uit te voeren renovatie van 
de bovenverdieping van Groot Rapenburgh en worden deels gefinancierd uit speciaal 
daarvoor ontvangen donaties en een legaat (€ 4.700,00). 
 
Financiën, juridische zaken en bedrijfsvoering 
Accountant 
In verband met de subsidie van de gemeente Goeree-Overflakkee moet jaarlijks een 
verklaring van de accountant worden overlegd, waaruit blijkt dat de verkregen subsidie 
overeenkomstig de aanvraag en de beschikking is besteed. Door verkeerde informatie vanuit 
de gemeente heeft de accountant over het af te sluiten boekjaar een uitgebreid 
boekenonderzoek gedaan, waardoor de kosten fors hoger uitvallen dan gebruikelijk (en 
begroot). Inmiddels heeft de gemeente toegezegd de kosten te zullen compenseren. 
 
Bankkosten 
Deze bestaan uit zowel vaste kosten (CCV) als variabele kosten (Rabobank, MyPos en Mollie) 
en zijn afhankelijk van het aantal financiële transacties.  
 
Inkopen 
De inkopen zijn gerelateerd aan de (verkoop van) museumartikelen en publicaties.  
 
Kantinekosten 
Deze kosten zijn gerelateerd aan de (opbrengst) kantine en activiteiten. 
 



Kantoorkosten 
Een deel van deze kosten bestaat uit maandelijkse abonnementen (boekhoudpakket, kassa, 
pinautomaten etc.). De begrote kosten zijn nog gebaseerd op de gemaakte kosten in 2018. 
 
Klein materiaal 
De kosten voor klein materiaal zijn hoger dan in het voorgaande boekjaar. Dit wordt 
veroorzaakt door de aankoop van mondkapjes, handschoenen, handgel en -zeep. 
 
Overig 
Dit betreft de kosten voor de aanschaf van een nieuwe koel-/vriescombinatie en het 
schoonmaken van de grafkelder van Van Aerssen (Ring Sommelsdijk). 
 
Publieke lasten 
De publieke lasten betreffen de lokale belastingen (onroerende zaakbelasting en 
zuiveringsheffing) en de kosten voor het ophalen van bedrijfsafval. Deze lasten zijn ten 
opzichte van het voorgaande boekjaar gestegen. 
 
Representatie 
Ook deze kosten zijn fors lager dan in het voorgaande boekjaar en begroot. 
 
Suppoost/beheerder 
De kosten voor de suppoost/beheerder worden voldaan uit de jaarlijkse subsidie van de 
gemeente Goeree-Overflakkee. In verband met de sluiting van het museum in het voorjaar 
heeft de suppoost/beheerder een aantal weken niet gewerkt, waardoor de kosten wat lager 
uitgevallen. 
 
Verkoopkosten 
Deze kosten waren voorheen begrepen in de kantoorkosten. Vanwege de lancering van de 
webshop (verpakkings- en verzendkosten) en uitbreiding van het assortiment met bijv. 
pakketten, worden deze kosten met ingang van dit boekjaar apart geboekt. De door klanten 
betaalde vergoeding voor de verzendkosten worden op deze post (verkoopkosten) 
tegengeboekt. 
 
Verzekering 
Deze post is gerelateerd aan de voorziening verzekering. 
In verband met het afstoten van de verzekeringsportefeuille wordt deze ondergebracht bij 
een andere verzekeraar. Op het moment van afsluiten van het boekjaar is de nieuwe premie 
voor de verzekering (elektronica, inventaris/goederen, aansprakelijkheid bedrijven) nog niet 
bekend. Een bedrag van € 5.000,00 is onder voorziening verzekering gereserveerd. 
 
Communicatie, ledenwerving, activiteiten en educatie 
Activiteitkosten 
De activiteitkosten zijn gerelateerd aan de (opbrengst) activiteiten. 
 
Communicatie 
Deze post omvat de kosten voor telefoon (vast en mobiel), internet en website. De kosten 
zijn licht gestegen, maar blijven ruim binnen de begroting. 



Lidmaatschap 
De vereniging is lid van het VVV en neemt deel aan het Museumplatform Zuid-Holland van 
het Erfgoedhuis. 
 
Projectkosten 
Deze zijn gerelateerd aan de verkregen projectsubsidies en de voorziening projecten. 
 
Reclame 
Mede in verband met Covid-19 zijn deze kosten fors lager dan in het vorige boekjaar. 
 
 
Inkomsten  
 
Entree, museumwinkel en activiteiten 
Activiteiten 
Vanwege Covid-19 zijn er in 2020 nauwelijks activiteiten geweest. 
 
Overige inkomsten 
Dit bedrag bestaat uit: 

- entree € 5.978,00 
- verkoopopbrengst kantine € 39,00 
- verkoop museumartikelen €  16.684,00 
- verkoop diverse publicaties € 378,00 

Als gevolg van de sluiting van het museum in verband met Covid-19 blijven zowel de 
entreegelden als de verkoopopbrengst kantine ver achter bij die van het voorgaande 
boekjaar. Ondanks de sluiting van het museum en de museumwinkel, maar dankzij de 
lancering van de webshop is de verkoopopbrengst van de museumartikelen nagenoeg gelijk 
gebleven. 
 
Leden en donaties 
Contributie en donaties 
Deze posten staan in relatie met elkaar. Bedragen vanaf € 100,00 (ongeacht of deze 
afkomstig zijn van leden, niet-leden en/of sponsoren (streekjuwelen) worden als donatie 
geboekt. 
 
De ontvangen contributie staat in verhouding met de daling van het aantal leden. Daarnaast 
heeft een deel van de leden de contributie nog niet betaald. Zij hebben hiervoor een 
herinnering ontvangen. Een aantal jaar geleden is door de Algemene Ledenvergadering 
besloten dat de contributie alleen nog maar door middel van automatische incasso kan 
worden voldaan. Dit geldt in ieder geval voor nieuwe leden, maar ook bestaande leden 
worden dringend verzocht een incassoformulier te tekenen. Dit scheelt enorm veel werk en 
(print- en verzend)kosten. 
 
Als gevolg van de actie Help het Streekmuseum de winter door is de hoogte van de donaties 
ten opzichte van vorig jaar fors gestegen. 
 
 



Legaten 
De vereniging mocht in dit boekjaar drie legaten ontvangen voor een totaalbedrag van 
€ 13.000,00. 
 
Subsidies 
Projectsubsidies  
Dit betreft de van gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds ontvangen subsidies voor specifieke projecten. 
 
Reguliere subsidie 
Van de gemeente Goeree-Overflakkee ontvangen wij jaarlijks een bedrag (2020: 
€ 46.100,00) in verband met de huurkosten van de gebouwen, de kosten van de inhuur van 
de suppoost/beheerder en de kosten van de verzekering van de collectie. 
 
Overheidssteun TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) 
Ter compensatie van inkomensverlies vanwege de maatregelen rondom Covid-19 hebben 
we deze eenmalige tegemoetkoming aangevraagd en ontvangen.  
  
 
Toelichting op de balans 
 
Activa 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bedragen in totaal € 12.102,00 (inclusief kruisposten, exclusief 
projectenrekening). De liquiditeit van de vereniging wordt voldoende geacht voor het 
uitvoeren van het beleidsplan van de vereniging. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Alle vorderingen (debiteuren, overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen) hebben een 
looptijd van minder dan een jaar. 
 
Overlopende activa (in het volgende boekjaar te ontvangen afrekeningen, beschikkingen 
en/of bedragen die behoren tot de financiële administratie van het af te sluiten boekjaar) 
Dit bedrag bestaat uit: 

- Rabobank, rente spaarrekening € 3,00 
- Eneco, jaarafrekening energie € 580,00 
- Belastingdienst, teruggave energiebelasting € 2.329,00 
- Mollie Payments, afrondingscompensatie € 1,00 
- Gemeente Goeree-Overflakkee, reguliere subsidie € 41.100,00 
- Drukzo, onverschuldigde betaling € 87,00 

 
 
 
 



Vooruitbetaalde bedragen (in het af te sluiten boekjaar betaalde bedragen die behoren te 
de financiële administratie van het volgende boekjaar) 
Dit bedrag bestaat uit: 

- Ziggo, kosten internet € 48,00 
- Twelve Sports, servicecontract kassa en pinautomaat € 59,00 

 
BTW 
Dit betreft de over het 4e kwartaal te ontvangen BTW. 
 
 
Passiva 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Crediteuren 
Naast de gebruikelijke crediteuren omvat deze post de nota van de gemeente voor de huur 
van de gebouwen (€ 33.106,00), welke onbetaald is gebleven in verband met het uitblijven 
van de reguliere gemeentelijke subsidie. 
 
Kinderfonds 
Dit is een voorziening die tot stand is gekomen op initiatief van de Ronde Tafel. De 
voorziening is bestemd om (minder bedeelde) kinderen de (financiële) mogelijkheid te geven 
om het museum te bezoeken. 
 
Overlopende passiva (in het volgende boekjaar te ontvangen facturen en/of afrekeningen 
en te betalen bedragen die behoren tot de financiële administratie van het af te sluiten 
boekjaar) 
Dit bedrag bestaat uit: 

- Rabobank, bankkosten 4e kwartaal € 15,00 
- CCV, bankkosten december € 3,00 
- Eneco, energiekosten december € 75,00 
- Adviesgroep De Vogel, WA-verzekering € 160,00 
- restauratiekosten Schilperoortbijbel € 376,00 
- Stichting Goed voor Goed, inkoop litho’s € 363,00 

Verder is een bedrag van € 4.500,00 opgenomen voor (gedeeltelijke) aflossing op de lening 
(€ 2.250,00 per jaar). In verband met de financiële onzekerheid als gevolg van Covid-19 heeft 
de aflossing ten laste van het boekjaar 2019 (in 2020) niet plaatsgevonden.  
 
Vooruitontvangen bedragen (in het af te sluiten boekjaar ontvangen bedragen die behoren 
tot de financiële administratie van het volgende boekjaar) 
Dit bedrag bestaat uit de vooruitbetaling van contributie door twee leden. 
 
Langlopende schulden 
Lening 
Dit is een schuld die in het verleden is opgebouwd ten behoeve van aankopen voor de 
collectie van het museum. Hiervan bestaat geen schriftelijke leningsovereenkomst. Indien de 
financiële middelen dat toelaten, wordt jaarlijks op de lening afgelost. 
 



Voorzieningen 
Voorziening collectie 
Dit bedrag is afkomstig uit een legaat, door de legataris bestemd voor de collectie. 
 
Voorziening onderhoud 
De voorziening onderhoud is bedoeld voor de renovatie van de bovenverdieping van Groot 
Rapenburgh.  
 
Voorziening projecten 
De projecten binnen de vereniging worden zoveel mogelijk gefinancierd uit verstrekte 
subsidies welke qua omvang en looptijd kunnen verschillen. De ontvangen projectsubsidies 
worden in zijn geheel in de voorziening projecten geboekt en de projectkosten worden 
daaruit betaald. Op de balans staat het bedrag vermeld dat nog resteert in de lopende 
projecten. Voor iedere verstrekte projectsubsidie bestaat een afzonderlijk 
verantwoordingskader. 
 
Voorziening suppoost/beheerder 
In verband met de uitbreiding van het aantal werkuren van de suppoost/beheerder is eerder 
van de gemeente Goeree-Overflakkee een extra subsidie ontvangen van € 1.500,00. Dit 
bedrag is echter nog niet besteed, omdat eerst nog een groot aantal overuren moesten 
worden opgenomen en verrekend. Het bedrag is als voorziening suppoost/beheerder 
gereserveerd. 
 
Voorziening verzekering 
Dit bedrag is gereserveerd voor de jaarlijkse premie van de verzekering. 
 
 
Kascontrole 
Op 2 april 2021 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden van de vereniging, 
de jaarstukken gecontroleerd.  
 
Conclusie 
… verklaren bij deze dat de financiële documentatie door middel van steekproeven is 
gecontroleerd en daarbij geen onregelmatigheden zijn gevonden; 
en verzoeken bij deze de leden (op de ledenvergadering te houden op 21 april 2021) de 
penningmeester en de administrateur van de Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee 
te dechargeren voor het door hen gevoerde beheer. 
Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verslaglegging. 
 
 

Analyse belangrijkste verschillen tussen begroting en jaarrekening 
Het negatieve resultaat over 2020 is fors hoger dan begroot, met als belangrijkste oorzaak 
de gevolgen van Covid-19. Het resultaat komt uit op een negatief bedrag van € 8.939,00, 
welk bedrag ten laste wordt gebracht van het Eigen Vermogen. Het Eigen Vermogen is per 
31 december 2020 € 8.961,00 negatief. 


