GT.BUNCK

Aan het bestuur van
Stichting Historisch Museum Ouder-Amstei
Kerkstraat 5-8
1191JB Ouderkerk aan de Amstei

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Historisch Museum Amstelland te Ouderkerk aan de Amstei is door
ons samengesteid op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven (RjKCl). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied
van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Stichting Historisch Museum Amstelland.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amstelveen, 18 maart 2021
GT Bunck Accountants Belastingadviseurs

L. Splinter AA

■ CT Bunck Accountants Belastingadviseurs
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Bestuursverslag

Als we zouden vaststellen dat 2020 een opvallend jaar was, zouden we de waarheid geweld
aandoen. Zelden zal een bestuur als het onze te maken hebben gehad met zulke sterke van buiten
komende invloeden op de uitvoering van beleid als het museumbestuur. En daarmee bedoelen we
uiteraard de beperkingen die het Coronavirus ons oplegde.
Maar liefst drie keer leidden de overheidsmaatregelen tot sluiting, dan wel opening met
beperkingen, zoals reserveren en een maximaal aantal bezoekers. Gelukkig konden we elke keer
maatregelen nemen om openstelling mogelijk te maken. Volledige sluiting kon aldus voorkomen
worden.
Ondanks deze beperkingen realiseerden we een drietal succesvolle tentoonstellingen.

In

samenwerking met de Gemeente Ouder-Amstel en een aantal private en publieke partijen konden
we de tentoonstelling '75 Jaar Vrijheid' organiseren. We interviewden een aantal 75 jarigen rondom
de vraag wat vrijheid voor hen persoonlijk betekende. Een professioneel fotograaf maakte prachtige
fotoportretten. In verband met Corona kon de opening niet rond de geplande data van 4 en 5 mei
plaatsvinden, maar later in de zomer waren we in staat een zeer succesvolle opening, deels in de
buitenlucht, te realiseren. Met deze tentoonstelling genereerden we veel publiciteit en oogstten we
veel lof van de bewoners van Ouder-Amstel.
Een andere tentoonstelling die niet onvermeld mag blijven was de grote tentoonstelling rondom het
werk van de bekende aquarellist en schilder Ton Albers. Op meerdere plaatsen in Ouder-Amstel was
werk van hem te bewonderen, waarbij het Museum als 'uitvalsbasis' fungeerde.
Voorts organiseerden we een drietal exposities, waar plaatselijke kunstenaars en enkele vrijwilligers
van het Museum hun werk konden tentoonstellen.
En ook dit jaar realiseerde onze educatieve medewerker weer een flink aantal museumlessen voor de
basisscholen uit de gemeente.
Al met al realiseerden we, ondanks beperkingen een bezoekersaantal van 6000.
In het verslagjaar nam het Museum het initiatief om met behulp van privaat/publieke samenwerking
te komen tot een zogenaamd 'Historisch Kwartier'. De bedoeling daarvan is om meer bezoekers te
interesseren voor het unieke historische centrum van Ouderkerk. Bij gebleken succes ligt het in de
bedoeling op te schalen naar Duivendrecht en de Waver.
We prijzen ons ook afgelopen jaar weer gelukkig met een voltallig en divers samengesteld bestuur
aangevuld met een vaste bestuursadviseur.

Het bestuur
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Balans

31 December 2020
Ref

31 december 2020

31 december 2019

Vaste activa

Materiele vaste activa

1

Financiele vaste activa

2

25.246

20.246

1.500
26.746

20.246
Vlottende activa

Voorraad
Vorderingen

3

Liquide middelen

4.000

2.467

43.983

19.926

Totaal activa
Eigen vermogen

Weerstandsvermogen
Verbouwing museum
Algemene reserve

1.890

1.890

49.873

24.283

70.118

51.029

4
29.913

29.913

803

7.803

4.058

1.248
34.774

38.964

144

2.065

Vooruitontvangen subsidies

35.200

10.000

Totaal passiva

35.344

12.065

70.118

51.029

Kortlopende passiva

Crediteuren

Totaal vermogen en passiva

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
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Staat van baten en lasten
2020
Ref

2020

2019

Omzet

Publieksinkomsten
Sponsor inkomsten
Overige inkomsten
Subsidies overheid
6
Subsidies, giften en bijdragen privaat

10.704
27.669
8.936

7.396
27.869
5.690

47.309

40.955

Huisvesting
Winkel aankoop
Promotie
Tentoonstellingskosten
Algemeen
Professionel
Organisatie
Afschrijving

21.675
3.596
892
10.242
2.573
8.844
954
2.723

21.735
2.463
491
511
3.370
19.602
1.825
490

Totaal kosten

51.499

50.488

Resultaat

(4.190)

(9.533)

(7.000)
2.810

(10.000)
467

(4.190)

(9.533)]

Totaal omzet
Kosten

Resultaatbestemming

I

Ontrekking / toevoeging verbouwing museum
Toevoeging / ontrekking algemene reserve

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
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KASSTROOMOVERZICHT

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

(4.190)

(9.533)

Aanpassingen voor:

2.723

490

(1.532)

4.851

(721)

1.940

(3.720)

(2.252)

lnvesteringen materiele vaste activa

(15.223)

(26.333)

Ontvangen investeringsbijdragen

41.500

27.000

1.500

500

27.777

1.167

24.057

(1 .085)

Afschrijving
Mutatie vorderingen
Mutatie voorraad
Mutatie crediteuren
Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie lening aan Vrienden Stichting
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
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ALGEMEEN

Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel ("Stichting") beheert een leuk, informatief en klein
museum ("Museum Amstelland"), gevestigd in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel in de
Kerkstraat 3 tot 8 en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52961168.
Museum Amstelland bevindt zich in een aantal Diaconiehuisjes en wordt volledig door vrijwilligers,
het bestuur incluis, gedragen en gerund.
De

vaste

tentoonstelling

behandelt

de

historie

van

het

gebied

Ouder-Amstel

(Duivendrecht/Ouderkerk/Waver). Tijdelijke tentoonstellingen gaan over diverse onderwerpen die
een relatie hebben met de omgeving.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine organisaties-zonder winststreven (RJkC1).
De grondslagen die warden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa warden gewaardeerd tegen op verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
lnvesteringssubsidies warden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.
De afschrijvingen warden berekend als een percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire
methode op basis van de geschatte gebruiksduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde
van de individuele activa. Op materiele vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiele
vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is
voor het beoogde gebruik en wordt beeindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.
De Stichting past de componentenbenadering toe voor materiele vaste activa indien belangrijke
afzonderlijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening
houdend met verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, warden deze bestanddelen
afzonderlijk afgeschreven.
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De volgende afschrijvingspercentages warden hierbij gehanteerd:
Gebouw inrichting

10

Apparatuur

20

Onderhoudsuitgaven warden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen.
FINANCIELE VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN

Vorderingen warden initieel gewaardeerd tegen de reele waarde, vermeerderd met direct
toerekenbare

transactiekosten.

Vervolgens

warden

deze

vorderingen

gewaardeerd

tegen

geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingen.
VOORRAAD

De

voorraden

zijn

gewaardeerd

tegen

verkrijgingsprijs

of

lagere

opbrengstwaarde.

De

opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening behouden met de incourantheid van de
voorraden.
VORDERINGEN

Vorderingen warden initieel gewaardeerd tegen de reele waarde, vermeerderd met direct
toerekenbare

transactiekosten.

Vervolgens

warden

deze

vorderingen

gewaardeerd

tegen

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid warden in mindering gebracht van de
vorderingen en warden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de
vorderingen.
EIGEN VERMOGEN

De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door
wettelijke of statutaire bepalingen kan warden beschikt voor het doel waarover de Stichting is
opgericht.
Bestemmingsreserves zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen die het bestuur heeft
afgezonderd voor een speciaal doel. Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen
vermogen waaraan derden een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN DE RESULTAATBEPALING

Het saldo van baten en lasten (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en
het totaal der lasten. De baten warden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten in
het jaar waar ze betrekking op hebben. lndien het betrekking heeft op meerdere boekjaren, dan
wordt het tijdsevenredig verwerkt. Baten die warden ontvangen in de vorm van zaken of diensten
warden gewaardeerd tegen de reele waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval warden
zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere
bestemming is aangewezen, warden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in
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het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de
desbetreffende bestemmingsreserve of -fonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve of -fonds
wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
PUBLIEKSINKOMSTEN

De entree-opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin verkoop heeft plaatsgevonden.
SPONSORBIJDRAG EN

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. lndien
het betrekking heeft op meerdere boekjaren, dan wordt het tijdsevenredig verwerkt.
SUBSIDIES

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
GIFTEN

Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld
waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De niet financiele bijdrage die door vrijwilligers wordt
geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord.
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1 MATERIELE VASTE ACTIVA

Gebouw
inrichting in
uitvoering

Apparatuur

Totaal

In euros

31 december 2018

Aanschaffingswaarde

15.273

Boekwaarde

15.273

lnvesteringen

26.333

Cumulatieve afschrijvingen

lnvesteringssubsidie

Afschrijvingen

31 december 2019

(17.000)

Aanschaffingswaarde

24.606

Boekwaarde

24.606

lnvesteringen

16.598

Cumulatieve afschrijvingen

lnvesteringssubsidie

Afschrijvingen

(18.875)

5.791

21.064

1.130

16.403

(4,661)

(4,661)

26.333

(490)

(17.000)

(490)

5.791

30.397

640

25.246

(5.151)

(5.151)

16.598

(18.875)

(2.233)

(490)

Aanschaffingswaarde

22.329

(2.233)

5.791

(5.641)

28.120

Boekwaarde

20.096

150

20.246

31 december 2020

Cumulatieve afschrijvingen

(2.723)

(7.874)

2 FINANCIELE VASTE ACTIVA

Lening
In euros

31 december 2019
Terugbetalingen
Vorderingen

1.500
(1.500)

31 december 2020
De lening was verstrekt aan de Stichting Vrienden van Museum Amstelland. Er was geen rente op de
lening gebracht en er was geen betalingstermijn.
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3 VORDERINGEN

31

31

december

december

2020

2019

In euros

3.000

Debiteuren
BTW

1.819

Overige vorderingen

1.000

648

4.000

2.467

Alie vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

4 EIGEN VERMOGEN

Weerstands- Verbouwing
vermogen

museum

Algemene
reserve

Totaal

In euros

31 december 2018

29.913

Onttrekking en dotatie

17.803

781

(10.000)

10.000
(9.533)

(9.533)

7.803

1.248

38.964

(7.000)

7.000

Resultaat
31 december 2019

29.913

Onttrekking en dotatie

(4.190)

Resultaat
31 december 2020

29.913

48.497

803

4.058

(4.190)

34.774

Het weerstandsvermogen is opgebouwd uit een door de gemeente bepaald bedrag van EUR 10,000.
In het verleden is door het bestuur een bedrag van EUR 19.913 aan toegevoegd. De toevoeging is
gebaseerd op de begrote vaste lasten.
Een reserve voor de inrichting van de museumwinkel is in 2015 gevormd met het oog op de
toekomstige verbouwing van het museum. De reserve is nu voor de volledig verbouwing van het
Museum Amstelland. In 2019, heeft het bestuur besloten een bedrag van EUR 10.000 te onttrekken
van de reserve en toe te voegen aan de algemene reserve. In 2020, heeft het bestuur besloten een
bedrag van EUR 7.000 te onttrekken van de reserve en toe te voegen aan de algemene reserve.
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET BEGROTINGSCIJFERS

2020

2020

Werkelijk

Begroting

Baten

Publieksinkomsten
Sponsor inkomsten
Overige inkomsten
Subsidies overheid
Subsidies, giften en bijdragen privaat

500
10.704
27.669
8.936

12.000
28.000
3.000

47.309

43.500

Huisvesting
Winkel aankoop
Promotie
Tentoonstellingskosten
Algemeen
Professionel
Organisatie
Afschrijving

21.675
3.596
892
10.242
2.573
8.844
954
2.723

21.000
4.000
2.500
2.500
3.000
8.500
2.000

Totaal lasten

51.499

43.500

Resultaat

(4.190)

Totaal baten
Lasten

Alhoewel de algemene verbouwing van het Museum Amstelland klaar was aan het begin van het jaar,
vanwege de corona maatregelen van de overheid, kon de inrichting van het Museum Amstelland niet
warden doorgezet. Derhalve waren er geen publieksinkomsten.
De Stichting heeft een aantal donateurs betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Museum
Amstelland. Derhalve was het mogelijk om meer geld te kunnen besteden aan de 75 jaar vrijheid
tentoonstelling.
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6 SUBSIDIES OVERHEID

2020

2019

In euros

Structureel
Combifunctiona ris
7 5 jaa r vrijheid

21.869
4.800
1.000

21.869
6.000

Totaal

27.669

27.869

Het Museum heeft EUR 6,000 van de Gemeente Ouder-Amstel ontvangen voor de combifunctionaris
in 2020. Echter, omdat alleen 80% van de subsidie was gebruikt, is EUR 4,800 als baat opgenomen.
De resterende EUR 1,200 is als vooruitontvangen subsidie opgenomen in de balans op 31 december
2020.
Het Museum heeft oak een subsidie van de Gemeente Ouder-Amstel ontvangen voor de verbouwing
van het Museum ter grootte van EUR 17,000 in 2019.

7 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op het beeld
welke de jaarrekening geeft van het resultaat over het boekjaar alsmede het vermogen en opbouw
hiervan per balansdatum.

18 maart 2021

Henk van Keulen
Voorzitter

Ingrid van der Meer
Secretaris

Ralph Zepeda
Penningmeester

Ad van Fessem
Algemeen lid

Marieke van Zuilichem
Algemeen lid
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