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Jaarverslag van het bestuur
De in 2006 opgerichte Stichting vrienden van het Volendams Museum heeft als doen het
ondersteunen van het Volendams Museum.
De stichting heeft in 2013 € 10.000 voorgeschoten in de renovatiekosten ten behoeve van het
Museum.
Het Volendams Museum biedt een permanente expositie van schilderijen en klederdrachtuitingen in
de grote zaal, oude interieurs, de botterzaal met het natuurgetrouwe vooronder en de
scheepsmodellen en het Sigarenbandjeshuisje, maar 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 mozaïeken van sigarenbandjes rond een historisch thema. Ook zijn er kinderpartijtjes.
Het museum is centraal gelegen en ook voor senioren en minder valide bezoekers uitstekend
toegankelijk. De laatste handen worden gelegd aan het inventariseren en rubriceren van de
omvangrijke schriftelijke documentatiebronnen en het aanwezige beeld- en geluidsmateriaal. Zo 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 half maart tot november van 10.00 uur tot 17.00 uur en voor een lage entreeprijs heeft u tevens
toegang tot het Sigarenbandjeshuisje en filmvertoningen in de filmzaal. Uw bezoek is altijd de moeite
waard.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2013
(Na resultaat bestemming)

Activa
Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Liquide Middelen
Bestuurrekening
Ondernemerstop deposito

Referentie

31
december

1

2013

10.249

31
december

360

2012

360

2

Totale Activa
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41.742
60.519
102.261

31.225
59.484
102.261
112.510

91.069

90.709
91.069
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Balans per 31 december 2013
(Na resultaat bestemming)

Passiva

Referentie

Eigen Vermogen
Kapitaal
Bijdragen Volendams Museum
Omzetting Bijdragen in vordering
Exploitatie Saldo

3

Totale Passiva
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31
december

2013

91.069

31
december

2012

83.506
-10.000

10.000
11.441

17.564
112.510

91.069

112.510

91.069
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Staat van Baten en lasten over 2013

Referentie
Baten
Schenkingen
Sponsor- en overige bijdragen
Opbrengst verkoop boeken
Financiële Baten

4
5
6

31
december

2013

14.750
0
14.528
975

31
december
13.500
476
13.834
1.103

30.253
Lasten
Revisiekosten
Druk- en scankosten
Kunst aankopen
Overige kosten
Bankkosten

7

8

3.993
9.302
940
4.442
135

28.912

8.090
1.200
2.036
23
18.812
11.441
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Algemene toelichting
Activiteiten
De in 2006 opgerichte stichting vrienden van het Volendams Museum heeft als doel het
Ondersteunen van het Volendams Museum door onder andere:
• Het verkrijgen, uitbreiden en onderhouden van museale bezittingen;
• Het verwerven, administreren en beheren van daartoe dienende fondsen en gelden;
• Het aanzoeken van donateurs, begunstigers en Vrienden;
• Het uitgeven van museumjaarboeken met premiefoto
Aanmelden en voordelen:
• Donateurs ontvangen een museumjaarboek en premiefoto tegen betaling van € 5,00;
• Begunstigers: idem als donateurs plus museum jaarkaart voor gratis bezoek van
tentoonstellingen tegen betaling van € 12,00;
• Vrienden, bedrijven en instellingen kunnen als Vrienden gebruik maken van de
representatieve mogelijkheden van het Museum. Hierbij valt te denken aan bezoek en
rondleiding tegen een minimale jaarlijkse ondersteuning van € 50. Voor lezingen en extra
promotionele activiteiten kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening 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 Kasstroom overzicht. Activa en verplichtingen
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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Het Eigen Vermogen van de stichting wordt ingedeeld in een algemene reserve en het
exploitatieoverschot van het boekjaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat.
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten in het jaar waar
ze betrekking op hebben. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden
gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige
baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Giften
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften
bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld
waardeerbare diensten van bedrijven betreft.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de Balans
1

Vorderingen
Deze post bevat nog te ontvangen bedragen betreffende de rente over het vierde kwartaal
van 2013 en een in 2013 verstrekt voorschot ad € 10.000 ten behoeve van de
renovatiekosten van het Museum.

2

Liquide Middelen
De stichting beoogd het kasverkeer te minimaliseren en maakt gebruik van twee rekeningen
bij de ABN-Amro bank. Een betaalrekening (bestuurrekening) en een depositorekening.
Beide rekeningen zijn direct opeisbaar.

3

Kapitaal
De toevoeging van het exploitatieresultaat ad. € 11.441 betreft een positief exploitatiesaldo
2013. In de toelichting op de staat van baten en lasten 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
flucturerende kasstroom van Volendams Museum als gevolg van het toeristenseizoen. Het in
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2012 verstrekte voorschot is in 2013 door het Museum teruggestort. Het in 2013 verstrekte
voorschot door de Stichting Vrienden van het Museum aan het Volendams Museum is onder
de vorderingen opgenomen.

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

4

Schenkingen
De schenkingen zijn in 2013 geheel afkomstig van vrijwilligers van het Voledams Museum.

5

Opbrengst verkoop boeken
De opbrengsten bestaan uit opbrengsten uit de verkoop van boeken en premie jaarfoto’s.

6

De financiële baten
Deze baten hebben veelal betrekking op de ontvangen rente over de depositorekening.

7

Revisiekosten
In 2013 zijn kosten gemaakt voor het reviseren van de fotocollectie en enkele schilderijen.

8

Overige kosten
In 2013 is de verzekerde positie van de stichting beoordeeld en herzien. De hiermee
gemoeide assurantiekosten zijn hier opgenomen. Tevens bevat deze post kosten van
kantoormateriaal. In de overige kosten is in 2012 een post opgenomen die betrekking had op
de omzetting van de statuten van de stichting
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Overige Gegevens
Verwerking saldo
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen gebeurtenissen na balansdatum.
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