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1. Accountantsrapport



Stichting Lithografisch Museum Vrijdag, gevestigd te Valkenswaard

Aan het bestuur van
Stichting Lithografisch Museum Vrijdag
Oranje Nassaustraat 8 C
5554 AG Valkenswaard
Geacht bestuur

1.1 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Lithografisch Museum Vrijdag te
Valkenswaard beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en
lasten over 2021 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en
kleine rechtspersonen C2 Kleine fondsenwervende organisatie 650 (Rjk C2). Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij
hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard
2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te
concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot
de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw
beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Lithografisch Museum Vrijdag per
31 december 2021 en van het resultaat over 2021.

Valkenswaard, 22 april 2022

Drs. P.J.T. Kalb
Registeraccountant
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1.2 Algemeen

Naam stichting

De stichting is bevoegd in het verkeer met derden als verkorte naam van de stichting te gebruiken:
Nederlands Steendrukmuseum.

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 13 april 2000, werd de Stichting Lithografisch Museum Vrijdag per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 17124160. 

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Lithografisch Museum Vrijdag, wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
1. De stichting heeft ten doel de waardevolle traditie van twee eeuwen lithografie en steendrukkunst, als visuele
communicatievorm en als kunstuiting te bewaren en gestalte te geven en voorts het verrichten van al hetgeen
daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het tentoonstellen, permanent of tijdelijk, van machines, gereedschappen en producten, betrekking hebbend op
de grafische traditie en het grafische ambacht;
b. het instandhouden van een actief en educatief centrum voor lithografie en steendruk;
c. het verzamelen, in eigendom verkrijgen respectievelijk beheren van historische authentieke gereedschappen,
apparatuur en producten;
d. bekendheid te geven in de ruimste zin aan de hoge maatschappelijke en culturele waarde van de ontwikkeling
van de drukkunst in het algemeen en de steendruk in het bijzonder.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit de volgende leden:
- Voorzitter: R.U.J.M. de Bruijn
- Penningmeester: J.J.E.A. van Meel
- Secretaris: H.W.A.M. Hanneman
- Bestuurslid: J. Slagter
- Bestuurslid: J.M.G. van Boerdonk

ANBI

Het Nederlands Steendrukmuseum is bij de Belastingdienst geregistreerd en erkend als culturele ANBI (=algemeen
nut beogende instelling) onder de naam Stichting Lithografisch Museum Vrijdag.

Collectie

De collectie van het Nederlands Steendrukmuseum omvat boekillustraties, cartografie, reclameplaten en lithografie.
De stichting heeft het overgrote deel van de collectie op het gebied van de uitoefening van de steendrukkunst en al
hetgeen daarmee verband houdt, bijeengebracht door de heer P.L. Vrijdag, voor onbepaalde tijd om niet in
bruikleen.
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Maatschappelijke doelstelling

Recipiërend
Het NSM verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving op het gebied van het steendrukken en lithograferen, voor
doeleinden van studie, educatie en genoegen. Het NSM maakt die getuigenissen toegankelijk voor een breed
publiek en wil het publiek op een plezierige en laagdrempelige wijze zich laten verbazen over en inspireren door de
communicatie rol van de steendruk in de maatschappij van toen en nu. Daarnaast biedt het NSM op basisschool en
voortgezet onderwijs leerlingen toegesneden educatieve programma’s.

Creërend
Het NSM wil creatieve en kunstzinnige talenten kansen en mogelijkheden bieden zich te ontplooien via de grafische
techniek van het lithograferen/steendrukken. Daartoe biedt het museum deze talenten een goed geoutilleerd atelier
geleid door een meesterdrukker/lithograaf. Het NSM richt zich daarbij zowel op de professionele kunstenaars als op
de talentontwikkeling van studenten, jonge kunstenaars en recreanten met artistieke competenties.

Professioneel
Het NSM wil het publiek de revolutie op het gebied van beeldcommunicatie die de uitvinding van
steendrukken/lithograferen destijds veroorzaakte laten zien en waarderen. Daarnaast wil het NSM laten zien hoe de
huidige beeldcommunicatie zowel die op materiële als die op elektronische beelddragers schatplichtig is aan de
steendruk.

Maatschappelijk
Het NSM wil met als basis de vaste tentoonstelling, het ‘levend’ atelier en geregelde wisselexposities een breed
platform bieden voor (ook kritische) reflectie op de rol van het ‘beeld’ in de maatschappij van nu  en in de toekomst,
zij het een werk van kunst, van toegepaste kunst of ter informatie, verstrooiing, verleiding (reclame), verfraaiing of
voor praktische doeleinden.

Rechtsvorm en bestuurmodel

Het NSM wordt bestuurd door Stichting Lithografisch Museum Vrijdag. De Statuten voorzien in een bestuurmodel
met een vijfhoofdig bestuur. Het functioneren van het bestuur als geheel is nader vastgelegd in een
bestuursreglement. Voor de individuele bestuursfuncties bestaan functieomschrijvingen. Jaarlijks evalueert het
bestuur zijn functioneren. Het NSM heeft voor de dagelijkse leiding een directeur aangesteld. Zijn taken en
bevoegdheden zijn vastgelegd in een functieomschrijving. De relatie van de directeur tot het bestuur is vastgelegd in
een directiestatuut. Jaarlijks evalueert het bestuur het functioneren van de directeur en bespreekt dat met hem. De
directeur wordt vast uitgenodigd voor de bestuursvergaderingen. De vrijwilligers verbonden aan het museum zijn
werkzaam op basis van een vrijwilligersovereenkomst. De vrijwilligers zijn ingedeeld in Taakgroepen en worden
aangestuurd door een coördinator c.q. de directeur.
In de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur en de separate, maar eveneens jaarlijkse evaluatie
van de naleving van de Governance Code Cultuur wordt expliciet aandacht geschonken aan onafhankelijkheid,
integriteit, en het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling. De bevindingen worden schriftelijk
vastgelegd en zullen vanaf Jaarverslag 2019 worden gepubliceerd in het verslag van het bestuur.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Het bestuur stelt eens per vijf jaar een Beleidsplan op. Het plan wordt actief gedeeld met betrokken partijen en –
passief – door publicatie op de website van het NSM. Jaarlijks stelt het bestuur het door de directeur opgesteld
Activiteitenplan vast. Jaarlijks laat het bestuur de Jaarrekening beoordelen door een externe accountant.

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 22 april 2022 6



Stichting Lithografisch Museum Vrijdag, gevestigd te Valkenswaard

Het bestuurmodel kent geen afzonderlijke Raad van Toezicht. Bij het bestuurmodel liggen alle taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het bestuur.
Het bestuur heeft de algemene en dagelijkse leiding opgedragen aan een directeur. Hoewel een directie is
ingesteld, blijft de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de resultaten van de organisatie bij het bestuur
liggen. Met de directeur is een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangegaan. De taken van de directeur
zijn vastgelegd in een functieomschrijving. Over zijn activiteiten en de resultaten van de organisatie brengt de
directeur schriftelijk en mondeling verslag aan het bestuur uit. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de directeur - mede in relatie tot het bestuur - zijn vastgelegd in het Directiestatuut. Jaarlijks beoordeelt het bestuur
het functioneren van de directeur en gaat met hem daarover het gesprek aan. De bevindingen worden vastgelegd.
Gezien de omvang van de organisatie beschikt de organisatie niet over een medezeggenschapsorgaan.
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1.3 Resultaten

Bespreking van de resultaten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ % € % € %

Baten 402.740 100,0 399.416 100,0 315.014 100,0
Directe kosten activiteiten -139.665 -34,7 -187.466 -46,9 -107.996 -34,3

Bruto resultaat 263.075 65,3 211.950 53,1 207.018 65,7

Overige baten 15.960 4,0 - - 9.013 2,9

Brutomarge 279.035 69,3 211.950 53,1 216.031 68,6

Lasten uit hoofde van perso-
neelsbeloningen 101.594 25,2 128.500 32,2 111.565 35,4
Afschrijvingen materiële vaste
activa 903 0,2 1.000 0,3 12.040 3,8
Overige personeelsbeloningen 27.783 6,9 - - 14.747 4,7
Huisvestingskosten 56.860 14,1 46.700 11,7 44.528 14,1
Onderhoud en kleine
aanschaffingen 1.557 0,4 4.300 1,1 3.840 1,2
Publiciteitskosten 9.370 2,3 10.500 2,6 6.972 2,2
Kantoorkosten 4.749 1,2 6.500 1,6 5.852 1,9
Algemene kosten 13.082 3,2 13.500 3,4 12.672 4,0

Totaal van som der kosten 215.898 53,5 211.000 52,9 212.216 67,3

Totaal van bedrijfsresultaat 63.137 15,8 950 0,2 3.815 1,3

Financiële baten en lasten -614 -0,2 -950 -0,2 -727 -0,2

Totaal van netto resultaat 62.523 15,6 - - 3.088 1,1

1.4 Overige opmerkingen

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2021 wordt, vanwege de door derden opgelegde specifieke besteding van dit bedrag, voor €
65.448,- toegevoegd aan een bestemmingsfonds. De gelden in bestemmingsfondsen zijn niet vrij besteedbaar door
het bestuur van de stichting.

Het restant van het resultaat ad € 2.925,- wordt onttrokken aan de overige reserves.
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2.1 Balans per 31 december 2021

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1 1
Machines en installaties 1 1
Inventarissen 3.313 904

3.315 906

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 2 750 1.000

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 3 590 76
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

4

14.546 6.524
Overlopende activa 5 109.209 61.931

124.345 68.531

Liquide middelen 6 46.152 16.172

Totaal activazijde 174.562 86.609
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31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Passiva

Reserves en fondsen
Overige reserves 7 1.128 4.053
Bestemmingsfondsen 117.414 51.966

118.542 56.019

Kortlopende schulden
Schulden aan crediteuren 8 30.303 1.866
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

9

4.557 -
Overige schulden en overlopende passiva 10 21.160 28.724

56.020 30.590

Totaal passivazijde 174.562 86.609
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Baten 11 402.740 399.416 315.014
Directe kosten activiteiten 12 -139.665 -187.466 -107.996

Bruto resultaat 263.075 211.950 207.018

Overige baten 13 15.960 - 9.013

Brutomarge 279.035 211.950 216.031

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 14 129.377 128.500 126.312
Afschrijvingen materiële vaste activa 903 1.000 12.040
Huisvestingskosten 15 56.860 46.700 44.528
Onderhoud en kleine aanschaffingen 16 1.557 4.300 3.840
Publiciteitskosten 17 9.370 10.500 6.972
Kantoorkosten 18 4.749 6.500 5.852
Algemene kosten 19 13.082 13.500 12.672

Totaal van som der kosten 215.898 211.000 212.216

Totaal van bedrijfsresultaat 63.137 950 3.815

Rentelasten en soortgelijke kosten 20 -614 -950 -727

Totaal van netto resultaat 62.523 - 3.088

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2021 wordt, vanwege de door derden opgelegde specifieke besteding van dit bedrag, voor €
65.448,- toegevoegd aan een bestemmingsfonds. Het restant van het resultaat ad € 2.925,- wordt onttrokken aan
de overige reserves.
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Lithografisch Museum Vrijdag is feitelijk en statutair gevestigd op Oranje Nassaustraat 8 C, 5554 AG te
Valkenswaard en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17124160.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Lithografisch Museum Vrijdag bestaan voornamelijk uit het bewaren van de waardevolle
traditie van twee eeuwen lithografie en steendrukkunst, als visuele communicatievorm en als kunstuiting gestalte te
geven.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine
rechtspersonen C2 Kleine fondsenwervende organisatie (Rjk C2), die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Stelselwijziging

De bestemmingsfondsen worden met ingang van 2021, conform de regelgeving uit hoofde van 'Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen', gerubriceerd onder de post reserves en fondsen, waarbij alle baten en lasten ten
gunste en ten laste van de fondsen worden gepresenteerd in de Staat van Baten en Lasten.
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Grondslagen

Materiële vaste activa 

De huurdersinvesteringen, bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus
bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of lagere
opbrengstwaarde.

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. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

De post overige reserves is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder
belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is
opgericht.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen betreffen dat deel van het vermogen waaraan door derden een specifieke bestemming is
opgelegd. Dit deel van het vermogen is dus niet vrij besteedbaar.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
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Pensioenlasten

Stichting Lithografisch Museum Vrijdag heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de Nederlandse pensioenregelingen
zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt Stichting Lithografisch Museum
Vrijdag verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebou-
wen en -terrei-

nen

Machines en
installaties

Inventarissen Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 503.402 19.419 47.829 570.650
Cumulatieve afschrijvingen -503.401 -19.418 -46.925 -569.744

Boekwaarde per 1 januari 2021 1 1 904 906

Mutaties

Investeringen - - 3.312 3.312
Afschrijvingen - - -903 -903

Saldo mutaties - - 2.409 2.409

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 503.402 19.419 51.141 573.962
Cumulatieve afschrijvingen -503.401 -19.418 -47.828 -570.647

Boekwaarde per 31 december 2021 1 1 3.313 3.315

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

2 Gereed product en handelsgoederen

De voorraden gereed product en handelsgoederen worden overeenkomstig de opgave
van het bestuur, waarbij inventarisatie heeft plaatsgevonden, verwerkt.

Voorraad boeken, litho's en ansichtkaarten 750 1.000
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Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3 Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 590 76

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 14.546 6.524

5 Overlopende activa

Nog te ontvangen donaties 102.000 54.000
Vooruitbetaalde huur 4.068 3.596
Overige vorderingen 3.141 4.335

109.209 61.931

6 Liquide middelen

Rabobank spaarrekening 37.836 14.731
Rabobank betaalrekening 7.619 681
Kas 630 714
Rabobank salarisrekening 67 46

46.152 16.172
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Opgave van het voorstel voor de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2021 ad € 62.523 wordt voor € 65.448,- gedoteerd aan het bestemmingsfonds. Het hierna
resterende verlies ad € 2.925,- wordt onttrokken aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door het bestuur, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde
resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2021 van de stichting.

2021 2020
€ €

7 Overige reserves

Stand per 1 januari 4.053 965
Exploitatieresultaat -2.925 3.088
Stand per 31 december 1.128 4.053

Bestemmingsfonds 'Vernieuwing museum'
Stand per 1 januari 51.966 25.152
Resultaatverdeling 65.448 26.814

Stand per 31 december 117.414 51.966

Mutaties ten gunste en laste van bestemmingsfonds
Ontvangen bijdragen 184.500 32.274
Uitgaven ten laste van bestemmingsfonds -119.052 -5.460
Totaal 65.448 26.814

Kortlopende schulden

8 Schulden aan crediteuren

Crediteuren 30.303 1.866

9 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.988 -
Pensioenen 569 -

4.557 -
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

10 Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva 14.938 22.632
Reservering vakantiegeld 4.222 3.709
Accountantskosten 2.000 2.383

21.160 28.724

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen
Ten aanzien van de onroerende zaak is een huurverplichting aangegaan groot € 48.820 per jaar. De
huurverplichting loopt tot en met 31 maart 2023, rekening houdend met een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.
Na het verstrijken van de looptijd, wordt de huurovereenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van steeds
anderhalf jaar.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Realisatie

2021
Realisatie

2020
€ €

11 Baten

Bestemingsfondsen 184.500 32.274
Private fondsen 97.500 52.000
Gemeente Valkenswaard 50.000 49.000
Publieksinkomsten 33.020 78.368
Sponsoring 21.559 22.840
Donaties en giften 7.223 9.805
Subsidies exposities 7.000 12.500
Projecten en overigen 1.938 58.227

402.740 315.014

12 Inkoopwaarde omzet

Bestemmingsfondsen 112.402 32.274
Exposities 25.528 35.783
Publieksinkomsten 5.529 16.007
Sponsoring en donaties - 847
Projecten en overigen -3.794 23.085

139.665 107.996

13 Overige baten

Subsidie Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 15.960 5.013
Overige bedrijfsopbrengsten 4 - 4.000

15.960 9.013

14 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 80.106 87.506
Overige personeelsbeloningen 27.783 14.747
Sociale lasten en pensioenlasten 21.488 24.059

129.377 126.312
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Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ €

Lonen

Brutolonen en -salarissen 79.593 87.252
Mutatie reservering vakantiegeld 513 254

80.106 87.506

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 12.706 15.121
Pensioenlasten 8.782 8.938

21.488 24.059

Overige personeelsbeloningen

Ingeleend personeel 14.284 2.610
Overige kosten vrijwilligers 4.007 1.688
Vergoeding reis- en verblijfkosten 3.376 3.381
Overige personeelskosten 2.682 3.473
Reiskosten vrijwilligers 2.337 2.025
Ziekteverzuimverzekering 920 1.450
Overige kostenvergoedingen 177 120

27.783 14.747

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen inventaris 903 12.040

15 Huisvestingskosten

Huur 54.138 41.850
Schoonmaakkosten 2.722 2.678

56.860 44.528
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Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ €

16 Onderhoud en kleine aanschaffingen

Reparatie en onderhoud inventaris 825 2.254
Kleine aanschaf inventaris 402 431
Kosten museumcollectie 330 1.155

1.557 3.840

17 Publiciteitskosten

Publiciteitskosten 7.938 6.724
Representatiekosten 1.432 248

9.370 6.972

18 Kantoorkosten

Kosten automatisering 2.782 3.460
Telefoon- en internet 1.402 1.294
Kantoorkosten en drukwerk 458 748
Porti 107 350

4.749 5.852

19 Algemene kosten

Accountantskosten 4.752 4.848
Assurantiepremie 3.065 2.797
Overige algemene kosten 2.842 2.102
Abonnementen en contributies 1.906 2.389
Website 517 536

13.082 12.672

20 Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente/kosten 614 727
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