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Aan het besfuur van
Stichting Vrienden van het Volendams Museum
7r,esÍraat 4l
ll3l ZD Volendam
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Geachte bestuursleden,

Behandeld door

Regina Kemper

Datum

2 december 2021

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACIIT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2O2O van de stichting opgesteld, waarin de balans met
tellingen van € 838.948 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat na belastingen van
€ 15.718, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

\tr/ij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2O2O van Stichting Vrienden van het Volendams
Museum te Volendam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens
en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het besnrur van de stichting. Het is onze
verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

TYerkzaamheden

Wij hebben onze s:unenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit
kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren,
vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze
werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige zekerheid omtÍent de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bevcstiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
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Stichting Vrienden van het Volendams Museum te Volendam

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van de in 2006 opgerichte Stichting Vrienden van het Volendams bestaan uit het ondersteunen
van het Volendams Museum.

3.2 Volendams Museum

Het Volendams Museum biedt een permanente expositie van schilderijen en klederdrachtuitingen in de grote
zaal, oude interieurs, de botterzaal met het natuurgetrouwe vooronder, de scheepsmodellen en het
Sigarenbandjeshuisje. Daarnaast is er een jaarlijks wisselende thematentoonstelling en een expositie van
amateur-kunstenaars. In ons 'doemuseum'wordt het Volendams erfgoed verder gepromoot door een veelzijdig
activiteitenprogramma waarin jaarlijks vele exposanten een plaats krijgen, en ook de rest van het seizoen
allerlei activiteiten plaatsvinden.

Op de woensdagmiddagen tijdens de vakantieweken zijn er demonstraties Volendammer kleding maken'. Er
draaien filmvoorstellingen over het oude Volendam, en op verzoek worden rondleidingen gegeven. Om de
schoolgaande jeugd nader bij de historie van Volendam te betrekken vinden er samen met de basisscholen
educatieve activiteiten plaats. Tijdens de jeugdweek in de herfstvakantie worden er handvaardigheden
beoefend in de vorm van dasjesvlechten en het maken van mobiles, scheepjes en mozaieken van
sigarenbandjes rond een historisch thema. Ook zijn er kinderpartijtjes.

Het museum is centraal gelegen en ook voor senioren en mindervalide bezoekers uitstekend toegankelijk. De
laatste handen worden gelegd aan het inventariseren en rubriceren van de omvangrijke schriftelijke
documentatiebronnen en het aanwezige beeld- en geluidsmatenaal. Ta is in 2013 aangevangen met het
reviseren van de fotocollectie. De plannen om tot een goed geoutilleerd documentatiecentrum te komen,
vorderen. Het Volendams Museum prijst zich daarbij gelukkig met talrijke begunstigers en sponsors.

Het bestuur is trots op haar vrijwilligers want zonder hen kan het Volendams Museum niet in stand worden
gehouden. Het museum is iedere dag geopend van medio maart tot november van l0:(X) uur tot l7:(X) uur en
voor een lage entreeprijs heeft u tevens toe,eang tot het Sigarenbandjeshuisje en filmvertoningen in de
filmzaal. Uw bezoek is altijd de moeite waard.

3.3 Verzekeringen

Door ons kantoor is geen controle uitgeoefend op de hoogte noch op volledigheid van de verzekeringen. Wij
adviseren u de verzekeringsportefeuille jaarlijks door uw verzekeringsadviseur te laten beoordelen.

3.4 Administratie

De administratie wordt aan de hand van de door u verstrekte bankafschriften, kasstaten en bijbehorende
facturen en nota's per computer gevoerd. Op basis van de deze administratie en de aanwllend door u
verstrekÍe informatie, is vervolgens het jaarbericht met de daarbij behorende bijlagen samengesteld.
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JAARREKENING

Balens pcr 31 decomber 20jll)
Tlinst-en verliesrokening ovcr 20i10
Grundslagcn voor wearderlng on rcmttaatepafng
ToGlichffn3 op de balans per 31 dccomber2{Dl}
Ttnlieltlng op de winst en verliesr*crlng over2lIll)



Stichting Vrienden van het Volendams Museum te Volendam

1 BALANSPER31 DECEMBER2O2O

3l december2020

ACTÍYA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Ylofrende activa

Yorderhgen

Liquide middelen

3l december2019

€€€€

(1)

(2)

(3)

756.480

814

81.654

753.975

100.31I

838.%8 854.286

854.286-

PASSTVA

Eigen Yemrogen

Kondopende sclulden

(4)

(5)

838.568

380

E38.948 854.286



Stichting Vrienden van het Volendams Museum te Volendam

2 WINST.EN.VERLIESREKEI\INGOVERANO

Omzet
Kostprijs

Bruto-omzetresultaat

Kocten

Personeelskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Belastingen

Resulteet nr belasdngen

2mo 2019

€€

(6)

14

t5-625
t2.5M

21.4ffi
6.n2

3.12t

1.482

14.488

489

(8)

(e)

(10)

(1 1)

(t2)
(Í3)

982
200

t4.9t6
1.259

?51
80

3.383
994

18.839 5Jn

-15.7r8 9.291



Stichting Vrienden van het Volendams Museum te Volendam

3 GROI{DSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESI.]LTAATBEPALING

ALGEMEI\TE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE.TAARREKEIYING

Het jaarrapport is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 (Organisaties zonder winststreven), die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Gezien de aard en omvang van de stichting wordt
afgezien van een kasstroomoverzicht.
Baten en lasl.en wonlen toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprcng vinden voor het einde van het verslagiaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VANACTWAEN PASSIVA

Kapitaal

De toevoeging van het exploitatieresultaat betreft het exploitatiesaldo van het verslagiaar. In de toelichting op
de winst- en verliesrekening is hierover nadere informatie opgenomen. Het bestuur heeft de bijdrage van
€ 10.000 uit 2012 omgezet in een voorschot ten behoeve van de exploitatiekosten van het Volendams
Museum. Dit is ingegeven door fluctuerende kasstroom van het Volendams Museum als gevolg van het
toeristenseizoen. De in het boekjaar verstrekte voorschotten door de Stichting Vrienden van het Volendams
Museum zijn onder de vorderingen opgenomen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid.Deze vorderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.

De vorderingen hebben betrekking op het Volendams Museum.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

De stichting beoogt het kasverkeer te minimaliseren en maakt gebruik van twee rekeningen btj ABN-AMRO.
Dit betreft een betaalrekening (bestuurrekening) en een depositorekening. Beide rekeningen zijn direct
opeisbaar.

8 www.hms(hilder.nl



Stichting Vrienden van het Volendams Museum te Volendam

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET R"ESI.]UTAAT

Algemeen

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Opbren gstverantwoordin g

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven

belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagiaar waarop zij betrekking
hebben.
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Stichting Vrienden van het Volendams Museum te Volendam

4 TOELICHTING OPDE BALANS PER 31 DECEMBER 2OZ}

1. lt/Íateriële Yast€ activa

Inventaris

YLOITENDE ACTTVA

2. Vorderingen

Ovcrlopende actva

Overige vorderingen

S.Llquide middelen

ABN AMRO bestuurrekening 98. I 1.28.548
ABN AMRO deposito 98. I 1.29-21 8

3t-12-?o20 3t-12-2019

756.480 753.975

814

€€

22.138
59_516

63.750
36.561

81.654 lm3ll



Stichting Vrienden van het Volendams Muscum te Yolendam

PASSTVA

4. Eigen Yennogen

Kapitaal
Overige reserves

5. Kortlopende schulden

Overlgc schulden cn over'loponde pessiva

Overlopende passiva

3t-12-2020 3l-t2-2019

€ €

I12.510
726.O58

I12.510
741;t76

838.568 854.286

380



Stichting Vrienden van het Volendams Museum te Volendam

5 TOELICHTING OPDE WINST-EN.VERLIESREKENING OYER 2O2O

6.Omzet

Omzet jaarboeken

Ontvangen giften

7. Kostprijs

Onkosten jaaóoeken

8. Personeelskosten

Ove rige pe rsoneelskosten

Kosten vrijwilligers

9. Exploitatiekosten

Onderhoud inventaris
Klein materiaal

2020 2019

€ €

15.196
429

14.960
6.5m

15.625 2r.4ffi

t2.5M

1.482

6.972

432
57

489

lO.Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Portokosten

ll.Autokosten

Brandstof
Overige vervoerskosten

l2.Verkoopkosten

Reclame
Representatie (deels aftrekbaar)

702 25t
280

982 ?51

200
80

200 80

14.916 257
3.126

14.916 3.383

l2 www.hms(hilder-nl



Sffchffng Yrienden van het Volendams Museum te Volendam

lS.Algemene kosten

Contributias/heffingen
Bank- en betalingskosten
Admin istratieconsulent
Overige bedriifsverzekeringen
Overige algemene kosten

2U20 2019

€ €

30
388
535

30
189

515
200

603ffi

1.259 994


