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s m it
accountants
en adviseurs

Het bestuur van
Stichting Museum Stad Appingedam
Wijkstraat 25
9901 AE APPINGEDAM

Delfzijt, 30 maart 2020

Kenmerk: jz/jm/810684

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verstag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van 372.865 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van E 25.061, beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Museum Stad Appingedam te
Appingedam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondstagen 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, alsmede voor het opstelten van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondstagen voor financiële verslaggeving. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing ats het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevotg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordetijkheid is het geven van een conctusie 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 financiëte 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 ons niet is gebteken 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 entiteit, 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
controtestandaarden. Derhalve brengen wij geen controteoordeel tot uitdrukking.

Bezoekadres Postadres , (0596) 61 22 31 Op al ooze offertes en opdrachten zijn onze aigemene

Brander 17 Postbus 34 ii: "do info@smit-accountants.n1 voorwaarden van toepassingWalsgedeponeerdbij de
9934 NR Delfzij1 9930 AA Delfziji 0 www.smit-accountants.n1 KvK te Groningen onder nurnmer 02082703 NBA SRA



Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat
de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Museum Stad Appingedam per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Museum Stad Appingedam bestaan voornamelijk uit:

Het verzamelen van alle bescheiden, platen, boekwerken en alle andere voorwerpen en schriftelijke
gegevens omtrent de geschiedenis van Groningen (de stad Groningen uitgezonderd) en meer bepaald van
kwartier Five lingo in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede het voor publiek tentoonstellen van
die verzameling en al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Onder geschiedenis
wordt mede verstaan alles wat betrekking heeft op de grond en de vroegere bewoners.

Doelstelling van Stichting Museum Stad Appingedam is:

Informatie en materiaal verzamelen en onderzoeken om een zo breed mogelijk pubtiek te informeren,
ervarend te doen leren en te enthousiasmeren over de stad Appingedam, haar achterland Five lingo en haar
plaats in de provincie Groningen met de nadruk op stads topografie en stads ontwikkeling.
tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41010302.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- S. Helfrich, voorzitter
- J.G. de Jonge, secretaris
- F.W. Weyer, penningmeester
- F.W. Meijer
- A.G. Koopman-Giesen
- R. Hadders

3.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 30 juli 1942 is opgericht de Stichting Museum Stad Appingedam. De activiteiten
worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Museum Stad
Appingedam.

Bij notariële akte d.d. 2 januari 2013 verleden voor notaris mr. K.E. Bolken te Delfzijl zijn de statuten
gewijzigd.
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4 R ES U LTAAT

4 . 1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 25.061 tegenover € 1.770 over 2018. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Verschil
realisatie-

Realisatie Begroting Realisatie begroting
2019 2019 2018 Verschil 2019 2019

Ba te n

Subsidiebaten 116.000 116.000 116.000 - -
Baten voor projecten 211.821 - - 211.821 211.821
Baten voor exposities 3.750 9.000 21.070 -17.320 -5.250

Som van de geworven baten 331.571 125.000 137.070 194.501 206.571
Baten als tegenprestatie 9.626 20.500 14.824 -5.198 -10.874
Overige baten 6.088 6.830 -742 6.088

Bruto-omzetresultaat 347.285 145.500 158.724 188.561 201.785

La s te n

Besteed aan de doelstellingen

Groot onderhoud museum

Kosten van beheer en administratie

192.573 192.573 192.573

Personeelskosten 71.648 80.000 77.284 -5.636 -8.352
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.430 2.000 2.008 -578 -570
Huisvestingslasten 30.040 30.000 27.802 2.238 40
Museale kosten 9.020 15.000 31.170 -22.150 -5.980
Kantoorlasten 4.257 8.000 7.643 -3.386 -3.743
Algemene lasten 12.338 10.500 10.522 1.816 1.838
Financiële baten en lasten 918 - 525 393 918

Som der lasten 129.651

Re s u lta a t

145.500 156.954

25.061 1.770

-27.303 -15.849

23.291 25.061

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam 4/29



5 FINANCILE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa
Museumcollectie

Werkkapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:

31-12-2019 31-12-2018

E E € E

345.214

6.510

127.580
50.690
9.914

351.724 188.184

295.838 101.206
1 1

295.839 101.207

55.885 86.977

Voorraden 1.078 329
Vorderingen 28.958 9.167
Liquide middelen 46.990 138.392

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

77.026

21.141

147.888

60.911

55.885 86.977
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6 FISCALE POSITIE

6. 1 Vrijstelling vennootschapsbelasting

Stichting Museum Stad Appingedam is een geregistreerd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Accountantskantoor J.J. Smit B.V., namens deze

w.g.

J.J. Smit RA
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BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam 8/29
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen
Inventaris

Museumcollectie

Museumcollectie

Vlottende activa

(1)

(2)

31 december 2019 31 december 2018

E E E €

290.364
5.474

97.791
3.415

295.838 101.206

1 1

295.839 101.207

Voorraden (3) 1.078 329
Vorderingen (4) 28.958 9.167
Liquide middelen (5) 46.990 138.392

77.026 147.888

372.865 249.095
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PASSIVA

Reserves en fondsen (6)

31 december 2019 31 december 2018

€ € € €

Algemene reserve 657 27.592
Bestemmingsreserves 48.719 99.988
Bestemmingsfonds 295.838 -

345.214 127.580

Voorzieningen (7)

Groot onderhoud gebouwen 50.690

Langlopende schulden

Schutden aan kredietinstellingen

(8)

6.510 9.914

Kortlopende schulden (9)

Aflossingsverptichtingen langtopende
schulden 3.403 3.403
Crediteuren 1.880 9.821
Overige belastingen en premies sociate
verzekeringen 1.637 1.746
Overtopende passiva 14.221 45.941

21.141 60.911

372.865 249.095
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

E E E

Baten

Subsidiebaten (10) 116.000 116.000 116.000
Baten voor projecten (11) 211.821 - -
Baten voor exposities (12) 3.750 9.000 21.070
Baten als tegenprestatie (13) 9.626 20.500 14.824
Overige baten (14) 6.088 - 6.830

Som der baten 347.285 145.500 158.724

Lasten

Projecten

Groot onderhoud museum

Kosten van beheer en administratie

(15) 192.573

Personeelskosten (16) 71.648 80.000 77.284
Afschrijvingen (17) 1.430 2.000 2.008
Huisvestingslasten (18) 30.040 30.000 27.802
Museale kosten (19) 9.020 15.000 31.170
Kantoortasten (20) 4.257 8.000 7.643
Algemene lasten (21) 12.338 10.500 10.522
Financiële baten en tasten (22) 918 - 525

Saldo

129.651 145.500 156.954

25.061 1.770

Resultaatbestemming

Algemene reserve 26.411
Bestemmingsreserves -1.350

1.159
611

25.061 1.770
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1.430
Mutatie voorzieningen -50.690
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden -749
Mutatie vorderingen -19.791
Mutatie korttopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -39.770

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie algemene reserve
Mutatie bestemmingsfonds
Mutatie bestemmingsreserves
Aflossing langtopende schulden aan
kredietinstellingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Samenstel ling geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari

Mutatie liquide middelen

Geldmiddeten per 31 december

25.061

-53.346
295.838
-49.919

-3.404

1.770

2.008
-1.249

235
-1.545

31.438

-84.509 32.657

-84.509 32.657

-196.062 -3.882

-3.403

189.169 -3.403

-91.402 25.372

2019 2018

138.392

-91.402

113.020

25.372

46.990 138.392
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Museum Stad Appingedam, statutair gevestigd te Appingedam bestaan
voornamelijk uit:

Het verzamelen van alle bescheiden, platen, boekwerken en alle andere voorwerpen en
schriftelijke gegevens omtrent de geschiedenis van Groningen (de stad Groningen uitgezonderd)
en meer bepaald van kwartier Five lingo in de meest uitgebreide zin van het woord,
alsmede het voor publiek tentoonstellen van die verzameling en al wat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.

Onder geschiedenis wordt mede verstaan alles wat betrekking heeft op de grond en de vroegere bewoners.

Vestigingsadres

Stichting Museum Stad Appingedam (geregistreerd onder KvK-nummer 41010302) is feitelijk gevestigd op
Wijkstraat 25 te Appingedam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominate waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen en verplichtingen, voor
zover hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden verantwoord indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam 13/29
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Leasing

Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor,
op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financiële instrumenten

Onder financiele instrumenten worden zowel primaire financièle instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. De stichting heeft over en aan het einde van het verslagjaar
geen bijzondere financiële instrumenten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Museumcollectie

In overeenstemming met de aard van de stichting en haar activiteiten wordt de museumcollectie voor een
symbolisch bedrag van € 1,00 opgenomen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Het bestuur van de stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. lndien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. lndien het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is
sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is
de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt
direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van
het betreffende actief.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.
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Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominate waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuete beoordeting van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middeten bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een tooptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schutden aan kredietinstettingen onder
korttopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominate waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verptichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zulten moeten
worden afgewikketd en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaatd door de beste schatting van de bedragen die noodzaketijk zijn om de desbetreffende
verptichtingen en vertiezen per batansdatum af te wikketen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominate waarde.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter getijkmatige verdeting van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt tineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten taste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominate waarde tenzij anders is bepaald.

Kortlopende schulden

Korttopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reëte waarde. Korttopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake
is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs getijk aan de nominate waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald ats het verschit tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de tasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam 15/29
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstettingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar
kan warden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt
te staan dat aan de voorwaarden zat worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materièle vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en
-terreinen Inventaris Totaat

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 150.284 18.321 168.605
Cumutatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -52.493 -14.906 -67.399

Mutaties
lnvesteringen
Afschrijvingen

97.791

192.573

192.573

3.415 101.206

3.489
-1.430

196.062
-1.430

2.059 194.632

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 342.857 21.810 364.667
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -52.493 -16.336 -68.829

Boekwaarde per 31 december 2019 290.364 5.474 295.838

Vanaf 2020 zat er afschrijving plaatsvinden in 20 jaar tot de restwaarde, zijnde de WOZ waarde.
De WOZ-waarde van het onroerend goed bedraagt in 2019 € 109.000.

Afschrijvinqspercentaqes

Gebouwen en -terreinen
Inventaris

2. Museumcollectie

Museumcollectie

Museumcottectie

%

0
20

31-12-2019 31-12-2018

1
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraden

Voorraden museum winkel 1.078 329

4. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 429
Nog te factureren 110

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

539

8.815 2.380

20.143 6.248

Overige vorderingen

Waarborgsom Dijkstraat 30 2.269 2.269
Vergoeding museumkaart 971 1.497
Energiebelasting 1.582
Vooruitbetaalde kosten (inclusief huur) 1.935 900
Te ontvangen afrekening subsidie GRRG 14.968

20.143 6.248

5. Liquide middelen

Rabobank, 0341.257.621 2.405
SNS Bank, 9018.99.623 2.859 5.591
SNS Bank, 8207.70.876 33.000 120.201
Mypos, 50704909923 4.555 3.635
Kas 4.171 8.965

46.990 138.392

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA

6. Reserves en fondsen

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

31-12-2019 31-12-2018

657 27.592
48.719 99.988

Bestemmingsfonds 295.838

345.214 127.580

2019 2018

Algemene reserve

Stand per 1 januari 27.592
Onttrekking -53.346
Resultaatbestemming 26.411

Stand per 31 december

26.433

1.159

657 27.592

31-12-2019 31-12-2018

Bestemmingsreserves

Vaste opstelling 19.248 51.167
Reconstructie Appingedam in 3D 13.000 13.000
Damsterdieplezingen 5.000 5. 000
Aankoopfonds 3.886 5.236
Zichtbaarheid museum 7.585 7.585
Interieur 18.000

De bestemmingsreserves zijn door het bestuur gevormd voor de omschreven
doelen. Dotatie aan de reserve nieuwe aankopen vindt o.a. plaats met het
bedrag aan donaties boven het standaardbedrag van E 17,50 per donatie.

Bestemmingsfonds

48.719 99.988

Vaste activa 295.838

Het vaste activafonds is gevormd om aan te geven dat middelen zijn vastgelegd
in vaste activa.
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7. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud qebouwen

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

2019 2018

50.690

-50.690

51.939
1.251

-2.500

Stand per 31 december 50.690

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te
maken geschatte kosten voor het onderhoud van de Wijkstraat 25 te
Appingedam.

8. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen

Hypothecaire leningen

31-12-2019 31-12-2018

6.510 9.914

2019 2018

Hypothecaire lening 1 Wijkstraat

Stand per 1 januari 13.317 16.720
Af tossing -3.404 -3.403

Stand per 31 december
Aflossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

Deze hypothecaire lening ad 102.101 is verstrekt door de SNS Bank.
Het rentepercentage bedraagt 2,55%. De maandelijkse aflossing
bedraagt E 283.
Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 35.
Van het restant van de hypotheek per 31 december 2019 heeft een
bedrag van E - een looptijd Langer dan vijf jaar.

9.913 13.317
-3.403 -3.403

6.510 9.914
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ZEKERHEDEN

Ten behoeve van de hypothecaire lening is een recht van eerste hypotheek afgegeven op het onroerend goed
aan de Wijkstraat 25 te Appingedam.

9. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Hypothecaire leningen

Crediteuren

Crediteuren

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

31-12-2019 31-12-2018

3.403 3.403

1.880 9.821

1.637 1.746

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakantiegeld 2.637 2.674
Accountantskosten 4.873 4.786
Vooruitontvangen subsidies 4.200 4.200
Herstel aardbevingsschade 33.800
Vooruitontvangen donaties 2.125
Overige schulden 386 481

14.221 45.941

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Subsidies

De in de verantwoording opgenomen subsidies voor de exploitatie en voor projecten worden in betangrijke
mate definitief toegekend door de gever. Tot dat moment is de verantwoording te zien als een dectaratie
van de kosten en projecten. De afrekening kan om moverende redenen afwijken.
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Meerjarige financiële verplichtingen

HuurverplichtinAen onroerende zaken

De stichting is huurverplichtingen aangegaan ten aanzien van museumruimte aan de Dijkstraat 30 te
Appingedam voor een bedrag van circa € 11.000 per jaar.
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

10. Subsidiebaten

Provincie Groningen
Gemeente Appingedam

De subsidie van de Gemeente Appingedam valt onder de voorwaarden van
de algemene subsidieverordening Gemeente Appingedam 2011.

De toezegging van de Gemeente Appingedam voor 2019 bedraagt € 56.000.

Realisatie Realisatie
2019 2018

€

60.000 60.000
56.000 56.000

116.000 116.000

De jaarlijkse subsidie van de Provincie Groningen is aan de stichting toegekend
volgens de cultuurnota Het verhaal van Groningen welke geldt van 2017 tot
en met 2020. Aan de subsidie zijn in de door de provincie Groningen afgegeven
beschikking de volgende voorwaarden gestetd:

- Algemene wet bestuursrecht
- Kaderverordening provincie Groningen 1998
- Algemene subsidievoorwaarden

De toezegging van de Provincie Groningen bedraagt volgens cultuurnota
Grenzeloos cuttuur: voor iedereen, met iedereen, maximaal € 60.000.

11. Baten voor projecten

Provincie Groningen - bijdrage voor restauratie
SNS Fonds Eemsmond - bijdrage voor restauratie
Nationale restauratiefonds - bijdrage voor restauratie
Eigen middelen voor restauratie
NAM Vergoeding - bijdrage voor herstel aardbevingsschade
RVO vergoeding TCMG - bijdrage voor herstel aardbevingsschade
SNS Fonds Eemsmond - bijdrage voor herstel aardbevingsschade
Eigen middelen voor herstel aardbevingsschade

106.380
10.000
1.251

44.427
33.800

5.000
4.700
6.263

211.821

De projectsubsidies zijn aangewend voor de restauratie en aardbevingherstel
van het museum. Het surplus op beide projecten is via de resultaatbestemming
toegevoegd aan de bestemmingsreserve vaste opstelling.

12. Baten voor exposities

Fonds voor Vrede
Fonds Eemsmond
Provincie Groningen
Oranjefonds

3.750 11.250
3.500
6.000

320

3.750 21.070
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Realisatie Realisatie
2019 2018

€ E
13. Baten als tegenprestatie

Entreegelden 8.110 12.152
Verkopen 1.516 2.672

9.626 14.824

14. Overige baten

Donaties en giften 1.706 4.301
Sponsoring 1.800 1.511
Pubquiz 1.851 1.018
Overige baten 731 -

Projecten

15. Groot onderhoud museum

Restauratie museum
Glaswerk museum
Herstel aardbevingsschade

16. Personeelskosten

6.088 6.830

151.971
10.087
30.515

192.573

Lonen en salarissen 49.359 50.807
Sociale lasten 11.709 11.448
Pensioenlasten 4.460 4.951
Overige personeetslasten 6.120 10.078

71.648 77.284

Lonen en salarissen

Bruto lonen 51.557 51.882
Mutatie vakantiegeldverplichting -37 -97
Ontvangen ziekengelduitkeringen -2.161 -978

Sociale fasten

Premies sociale verzekeringswetten
Premie ziekengeldverzekering

Pensioenlasten

Pensioenlasten

49.359 50.807

9.817 9.518
1.892 1.930

11.709 11.448

4.460 4.951
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Realisatie Realisatie
2019 2018

Overige personeelslasten

Reislastenvergoedingen 2.638 3.785
Kantinelasten 984 1.954

Opleidingstasten 40
Kosten Arbodienst 96 77
Overige kosten vrijwilligers 2.402 4.214
Overige personeelskosten 8

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam
op parttime basis (2018: 3).

17. Afschrijvingen

Materiële vaste activa

6.120 10.078

1.430 2.008

Overige bedrijfslasten

18. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 10.801 10.801
Energiekosten 5.915 5.224
Onderhoud onroerende zaak 2.929 3.802
Onroerendezaakbelasting 2.417 1.563
Opstal en glasverzekering 3.835 2.875
Bewakingslasten 3.704 1.712
Overige huisvestingstasten 439 1.825

30.040 27.802

19. Museale kosten

Inkopen museum winkel (inclusief mutatie voorraad) -373 1.108
Collectie museum bibliotheek 177 336
Vracht- en transportkosten tentoonstellingen 127 646
Materialen tentoonstettingen algemeen 1.213 1.589
Uitgaven in het kader van vaste opstelling - 414
Uitgaven openingen en tentoonstellingen 515 1.380
Beheer en behoud collectie 359 827
Aanschaf collectie 4.350 3.135
Kosten tentoonstellingen (w.o. verzekeringen) 134 14.434
Drukwerk tentoonstellingen 1.176 1.764
Kosten activiteiten 1.342 5.537

9.020 31.170
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Realisatie Realisatie
2019 2018

20. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 755 1.292
Drukwerk - 778
Automatiseringslasten 743 708
Telefoon 923 1.343
Porti 879 1.962
Contributies en abonnementen 957 1.560

4.257 7.643

21. Algemene lasten

Accountantslasten 6.572 6.474
Verzekeringen 363 363
Bestuurskosten 497 379
Reclame- en advertentiekosten 1.115 652
Kosten donateurs en relaties 1.732 1.635
Niet aftrekbare boetes - 20
Representatiekosten en relatiegeschenken 2.032 834
Overige algemene lasten 27 165

22. Financiële baten en lasten

Bankrente en -kosten
Rente hypotheken

12.338 10.522

618 133
300 392

918 525
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7 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2019

De directie stelt voor om de winst over 2019 als volgt te bestemmen:

2019

€

Resultaat 25.061

Toevoeging overige reserves 25.061

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Binnen de stichting zijn geen beloningen toegezegd welke de WNT overschrijden.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Appingedam, ................................. 2020

S. Helfrich, voorzitter F.W. Weyer, penningmeester

J.G. de Jonge, secretaris
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1 Mededefing omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrote verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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