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Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichtin& waarin begrepen de balans met
tellingen van € 220.539 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € 19.351, beoordeeld.

BEOORDETINGSVERKTARING VAN DE ONAFHANKEIUKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Museum Stad Appingedam te
Appingedam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van

baten en lasten over 2017 met de toelichting, waarin zÍn opgenomen een overzicht van de Behanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Veruntwoodeliikheid von 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 opstellen van het jaarverslag, beide in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 materíeel belang als gevolg van

fraude of fouten.

Verontwoodeliikheid von de occountont

Onze venntwoordelijkheid 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 ovezichten'. Dit vereist dat

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische vooschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen

en uiwoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken 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.

JJ. Smir A.r'. I rmA vergunninghooder 130«)Gla I Xsx o2oa27o3
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De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die
uitgevoerd in het kader van een controleopdrilcht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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
Sfichting Museum Stad Appingedam per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemminE met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine orBanisaties zonder winststreven.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam 3/37



ATGEMEEN

3.1 BedrijÈtegevens

De activiteiten van Stichting Museum Stad Appingedam bestaan voornamelijk uit:

Het verzamelen van alle bescheiden, platen, boekwerken en alle andere voorwerpen en schriftelijke
ge8evens omtrent de geschiedenis van Groningen (de stad Groningen uitgezonderd) en meer bepaald van
kwartier Fivelingo 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 vertaan alles wat betrekking heeft op de grond en de vroegere bewoners.

Doelstelling van Stichting Museum Stad Appingedam is:

lnformatie en materiaal verzamelen en onderzoeken om een zo breed mogelijk publiek te informeren,
ervarend te doen leren en te enthousiasmeren over de stad Appingedam, haar achterland Fivelingo 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
oÍBanen van de íichting.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

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

,-2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- M. Westra, voorritter
- S.L. Froma-de Jager, secretaris
- F.W Wever, penningmeester
- P.A.M. van Soest

- F.W Meijer
- A.G. Koopman-Giesen
- R. Hadders

3.3 Oprichtingstichting

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 Stichtin8 Museum Stad

Appingedam.

Bij notarièle akte d.d. 2 januari 2013 verleden voor notaris mr. K.E. Bolken te Delfzijl zijn de statuten
gewijzigd.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam 4/3L



4 FINAÍ{qËLE POSIT]E

Uit de balans is de voltende financieringsstructuur af te leiden:

37-72-2017 31-12-2016

€

125.810

51.939
133L7

€

130.980
35.285
t6.720

€

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingwermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

Waarvan vasBelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa
Museumcollectie

werkkapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

99.332
1

191.066

99.333

100.258
1

183.985

100.259

91.733

564
7.622

113.020

r.673
8.243

91.334

LzL.206

29.473

101.250

t7 .524

91.733 83.726

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam s/3!

€

83.726



5

5.1

FISCATE POSITIE

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

ïot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

ACCOUNTANT§KANTOOR J.J. 5MlT, namens deze

w.8.

J.J. Smit RA

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam 6/37



JAARVERSTAG



1 JMRVERSTAG

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

Stichting Museum Stad Appingedam, Appin8edam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18{4-2018
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1 BATANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerking saldo)

31 december 2017 31 december 2015

ACTIVA

Yaste activa

Materiële vaste actlva

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
lnventaris

Museumcollectie

Museumcollectie

vlottende activa

voorl?den

Vorderingen (4)

Overige belastingen en premies sociale

vezekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

TOTAAT ACTIVA

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18-04-2018

95.436
4.822

95.436
3.896

(2t

(3)

99.332

7.622

113.020

220.539

2.640

s.503

100.258

r.673

8.243

91.334

564

2.282

5.340

201.509

LOI3L

(1)

11



31 december 2017 31 december 2016

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves
Vrij besteed bare reserves

Voorzieningen Í)

Groot onderhoud gebouwen

Langlopende schulden (8)

Schulden aan kred ietinste lli nge n

t(ortlopende schulden (9)

AÍlossingsverplichtingen langlopende
schulden
Overige belastingen en premies sociale
ve rze ke ri nge n

Overlopende passiva

TOTAAT PASSIVA

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18-04-2018

(6)

105.910
25.O70

99.377
26.433

s1.939

L3.317

29.473

220.539

130.980

36.285

t6.7ZO

L7 .524

201.509

125.810

3.403

1.812
12.309

3.403

1.808
24.262

L0l3t



5ÍAAT VAN EATEN EN TASTEN OVER ZO17

2017 2076

€€

(í0)

76.096
1.925

41.280
26.358

6.889
L3.973

251

L61.602

L65.772

6.s33

75.376
L.902

26.O82
22.973
7.888

L2.247
-1

L39.443

Lasten

Lonen en salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Museale kosten
Ka ntoorkoste n

Algemene kosten
Financiële baten en lasten

Mutatie bestemmingsreserves

Saldo

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring atsegeven d.d. 18-04-2018

í1)
(121

(13)

(14)

(15)

(15)

(10

L46.467

8.621

rLl3r

€€



3 KASSTROOMOVERZTCHT20lT

Het kasstroomovenicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deelvan de langlopende schulden)

Kasstroom uit bedrijftopeGtÍes

Kasstroom uit operationele activiteiten

lGsstroom uit investeringsactiviteiten

lnvesteringen in materiële vaste activa

lGsstÍoom uit fi nancieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden aan

kredietinstellingen

Samenstelling geldmiddelen

€

-5.170

1.925

15.654

1.109
62t

LL.949

-7 .024

r.902
2.085

295
-1.915

-L.794

26.088 -6.451

-6.451

-620

-3.403

-70.474

26.088

-999

-3.403

2077 20t6

€€ €

9L.334

21.585

113.020

€

101.808

-70.474

Geldmiddelen per 1 januari

Mutatie liquide middelen

Geldmiddelen per 31 december

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18{4-2018

91.334
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4 GRONDSIAGEÍ{ VOOR WAARDERING EN RESULTMTBEPATING

ATGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Museum Stad Appingedam, statutaiÍ gevestigd te Appingedam bestaan

voornamelijk uit:

Het venamelen 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 Fivelingo 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 bewonerc.

Vestigingsadres

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

wijkstraat 25 te Appingedam.

ALGEMENE GROI{DSIAGEN VOOR DE OPSTEI,UÍtIG VAíII DE JAARREIGÍiIING

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

verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostpriis. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waardè.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen en verplichtingen, voor

zover hun oorsprong vinden vóór het einde van het vemlagaar, worden verantwoord indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

vergeliiking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorBaande jaar.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18-04-2018

t3l3L



Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de stichtingsleidin& overeenkomíit algemeen geldende

trondslagen, bepaalde xhattingen en veronderíellingen die medebepalend z'rjn voor de opgenomen
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schafingen afwijken.

De belangrijkste schafingen betreffen:

- de materiële vaste activa
- de vooniening

Financiële instrumenten

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

bijzondere fi nanciële inírumenten.

GRONDSIAGEN VOOR DE WAARDERING VA'{ ACNVA EN PASS]VA

MateÍlële vaste actina

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
aftchrijvingen 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 ateschreven vanaf

het moment van ingebruikneming. op terreinen wordt niet ateschreven.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een vooziening gevormd. Deze voorzienin8 is

opgenomen onder de overige voozieningen aan de passieftijde van de balans'

Museumcollectie

ln overeeníemming met de aard van de stichting en haar activiteiten wordt de museumcollectie voor een

symbolisch bedrag van € 1,00 optenomen.

Bljzondere waardevermlnderingen van vaste acthra

Het bestuur van de stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwÍzingen 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 mogelljk 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

sp6ke als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de

hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijÉwaarde. Een biizonder waardeverminderingsverliès wordt

direct als last verwerkt in de íaat van baten en lasten onder gelijktijdiSe verlaging van de boekwaarde van

het betreffende actieÍ.

Stichtng Museum Stad Appingedam, AppinBedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18{4-2018
14/3!



Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrÍgints-pr'rjs of lagere

netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden.

Vorderingen en overlopende actirÍa

Vorderinten worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voozieningen wegens

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

Liquide mlddelen

Liquide middelen beíaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellinten onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

voorzieningen

Een vooniening wordt tevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten

worden aEewikkeld en waarvan de omvang redelijkerutrijs is te schatten. De omvang van de voorzienin8

wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetrefrende

verplichtingen en verliezen per balansdatum afte wikkelen. Voonieningen worden gewaardeerd te8en

nominale waarde.

Ovedge voonlenlngen

G root onderhoud ge bouwe n

De vooru iening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op

basis van de te veruachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het

uitgevoerde onderhoud wordt ten laíe van deze vooniening gebracht.

De voorzieningen hebben een overwe8end langlopend karakter.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd te8en nomínale waarde tenzij anderc is bepaald.

Stichtin8 Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18-04-2018
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GRONDSTAGEN VOOR RESUTTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en andezijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële 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 aBchrijvingen.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aft egeven d.d. 18-04-2018
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TOETICHïÍ{G OP DE BAI.AI{S PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

vAsÍE ACÍ|VA

1. MateÍiéle naste activa

B@kwoorde oer 7 ionuori 2077
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve ahchr[vingen en waardeverminderingen

Mutoties
lnvesterinten
Afschrijvinge n

Boekwoorde per 37 december 2017
Aanschafnngswaarde
Cumulatieve aBchrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2017

Bedrijh-
gebouwen en
-terreinen lnventaris Totaal

€

L47.929
-52.493

€

15.795
-10.973

€

163.724
63.466

4.872 100.258

999
-t.925

999
-1.925

-

t47.929
-52.493

-976

76.794
-12.898

-926

t64.723
-55.391

95.436 99.332

De Woz-waarde van het onroerend goed bedraagt in 2017 € 103.000'

Er vindt geen afschrijving plaats in verband met het bereiken van de restwaarde.

Bedrijftgebouwen en -terreinen
lnventaris

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelin8sverklaring aftegeven d,d. 18-04-2018
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2. Museumcollectie

Museumcollectie

Museumcollectie

VIOTTENDE ACTTVA

3. Voorraden

Voorraden museum winkel

4. Vorderingen

Overige belastingen en prcmies sociale venekeringen

Omzetbelasting

Overige vorderingen én overlopende activa

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Waaóorgsom DÍkstraat 30
Vergoeding museumkaart
Vooruitbetaalde kosten (inclusief huur)
Vordering stichting Niehoff

s. [iquide middelen

SNS Bank, 9018.99.523
SNS Bank 8207.70.876
Kas

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingwerklaring aftegeven d.d. 18{4-2018

3L-L2-2077 37-12-20L6

564

5.603

7.673

2.6402.282

5.340

2.269
2.r77

900

2.269
823

1.811
700

5.340

8.LL7
90.000
14.903

s.503

6.619
77.OOO

7.7L5

113.020 91.334

]^8/3L

11



PASSIVA

6. Eigen vermogen

BestemmingsÍeserY€s

Bestemmingsreserve vaste opíellint
Bestemmintsreserve project "Reconstructie Middeleeuws Appintedam
in 3D"
Bestemmingsreserve Damsterdieplezin8en

Bestemmingsreserve aankoopfonds
Bestemmingsreserve zichtbaarheid museum
Bestemmingsreserve interieur
Bestemmingsreserve jubileum

Bestemminosreserye voste oostellino

Stand per l januari

Dotatie
OnttrekkinB

Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter reservering van de kosten voor de

vaste opstelling.

Bestemminosreserve oroiect " Reconstrudie Middeleeuws

Appinoedom in 3D"

Stand per l januari

Onttrekking

Stand per 31 december

Deze bestemmin8sreserve is tevormd ter reservering van de kosten van het
proiect "Reconstructie Middeleeuws Appingedam in 3D"'

StichtinB Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18-04-2018

3L-t2-2017 31-12-2016

€

5L.L67

13.m0
s.0(n
4.625
7.585

18.(m

39.990

13.000
5.O00

5.272
10.000
18.000
14.5rl8

105.910

7077

€

39.990
LL.772

-595

€

40.873

-883

51.167

,r.ï 20.000
-7.000

13.000

19/3t



20t7 2016

Beste m m i n osresetye Domste rdie olezin oe n

Stand per l januari

M utatie

Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter reservering van de kosten van het
project "Damsterdieplezingen".

B e ste m m i n o s re s e rve o o n koo of on d s

Stand per l januari

Dotatie
Aanschaf collectie

Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter reservering van de kosten van

nieuwe aankopen. Dotatie vindt o,a. plaats met het bedrag aan donaties
boven het standaard bedrag ad € 17,50 per donatie.

Eestemminosreserve zichtboorheid museum

Stand per l januari

Onttrekking

Stand per 31 december

Be ste mmi nosrcse rve inte ri e u r

Stand per l januari

Stand p€r 31 december

Bestem mi nosrese Ne iu bi te um

Stand per l januari

Onttrekking
Vrijval

Stand per 31 december

5.000 5.O00

5.000

5.272
1.598

-2.245

5.O00

5.658
L.245

-1.631

4.625

10.000
-2.415

5.272

10.000

7.585 10.000

18.00018.000

18.000

14.648
-2.876

-Lr.772

15.000
-rt1

18.O00

14.548

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aft egeven d.d. 18-04-2018
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Vrij beste€db.Í€ lrserv€s

Stand per l januari

Resultaatbestemming boekjaar

Ontrekkint resp. dotatie bestemmintsreserves

Stand per 31 december

7. Voorrleninten

OveÍl8e Yoorrieningen

G root onde rhoud oe bouwe n

Stand per l januari

Dotatie
onttrekking

Stand per 31 december

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

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d' 18-04-2018

25.070
-5.170

6.533

€

23.473
-7.O24

8.621

34.200
2.085

36.285
15.251

-s97
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8. Langlopende schulden

schulden aan kEdi€tinstelllnSen

Hypothecaire leningen

HypothecalÍ€ leninSen

Hvpothecoire lenino 7 Wiiktroot

Stand per l januari

Aflossing

Stand per 31 december
Afl ossíngwerplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

Deze hypothecaire lening ad € 102.101 is verstrekt door de SNS 8ank.

Het rentepercentage bedraagt 5,15%. De maandelijkse aflossing

bedraagt € 283.

Het aantal resterende maandtermijnen bedraa$ 59.

Van het restant van de hypotheek per 31 december 2017 heeft een

bedng van € - een looptijd langer dan vijf jaar.

3t-t2-20L7 37-L2-20L6

€

13.317

€

16.720

201620L7

€

20.L23
-3.403

€

23.526
-3.403

L6.720
-3.403

20.L23
-3.403

ZEKERHEDEÍ{

Ten behoeve van de hypothecaire lening is een recht van eeÍste hypotheek ategeven op het onroerend

goed aan de Wijkstraat 25 te Appingedam.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingwerklaring aftegeven d.d. 18{4-2018
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9. Kortlopende schulden

Af, oseingsverplichtlngen langlopende schulden

Hypothecaire leningen

Overlge belastlngen en pr€mies sociale veaekerlngen

Loonheffing

Overigs xhulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

vakantiegeld
Accou nta ntskosten

vooruitonwanten subsidies

Schuld inzake kerstpakketten
Schuld inzake kerstdiner
Contributies en abonnementen
overige schulden

3r-12-2017 31-12-2016

3.403

1.808

3.403

1.812

2.77L
4.76

13.700
1.564
1.418

103

2.582
4.543
2.500
1.107

930
447
200

74.262

NIET It{ DE BAIANS OPGEÍ{OMEN RECHTEN EN VERPUC}MNGEN

Voorwaardelijke Íechten en rrerpllchtingen

Subsidies

De in de verantwoording onder de opbrengsten en vorderingen opgenomen subsidiebedragen over het

verslagjaar zijn nog niet definitief vastgesteld.

MeeÍjarige fi nanciële verplichtingen

HuurverDlichtinoen onroerende zoken

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met l ianuari 2020 teÍzake van

huur van het pand aan de Dijk§traat 30 te Appingedam (€ 10.800 per jaar).

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aft egeven d.d. 18-04-2018
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TOELICHTING OP DE ÍAAT VAN BATEN EN TASTEN OVER 2017

10. Baten

subsidie baten

Museale baten

Structurele subsidie Gemeente Appingedam

Structurele subsidie Provincie Groningen

lncidentele subsídie(s) Gemeente Appingedam
lncidentele subsidie(s) Provincie Groningen
lncidentele subsidie(s) Loket LeeÍbaarheid

lncidentele subsidie(s) SNS Fonds Eemsmond

lncidentele subsidie(s) Stichting Activíteiten Stad Appingedam

hcidentele subsidie(s) Oranje Fonds

verkopen balie
Verkopen ansicht kaarten
Opbrengst entreegelden
Opbren8í entreegelden museumkaart
Opbrengst kinderfu esten
Verkopen koffie en thee
Donaties
Overige opbrengsten

De subsidie van de Gemeente Appintedam valt onder de voonrvaarden van

de algemene subsidieverordening Gemeente Appingedam 2011.

De toezegting van de Gemeente Appingedam voor 2017 bedraagt € 55.124.

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 aftegeven

beschikking de volgende voorwaarden gesteld:

- Algemene wet bestuuBrecht
- Kaderverordening provincie Groningen 1998

- Algemene subsidievoorwaarden

De toezegsinB van de Provincie Groningen voor 2017 bedraagt volgens

cultuurnota Grenzeloos cultuur: voor iedereen, met iedereen, maximaal € 50.000.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appin8edam

Beoordelingsverklaring afiegeven d.d. 18-04-2018

2016

€

138.488
73.L14

€

120.487
18.955

139.2143161.602

56.L24
60.000

500
10.600
5.000
5.300

554
400

55.295
58.500

5.7m

622
370

138.488
962
490

6.824
7.453

L4L
783

5.990
47L

L20.§7
1.193

326
6.902
3.931

92
83s

4.166
1.511

23.t14

161.502 139.2143
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2017

11. Lonen en selarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Lonen en salorissen

Bruto lonen
Mutatie vakantiegeldverplichting

Ontvangen ziekengelduitkeringen

Sociale losten

Premies sociale ve rzekerintswette n

Premie ziekengeldvenekering

Pensioentosten

Pensioenlasten

OwdEe pet*neetskosten

Reiskostenvergoedingen
Ka ntinekosten
Opleidingskosten
KoÍen Arbodienst
Overige kosten vrijwilligers
Overige peÍsoneelskosten

Wet Í{ormeÍlnt Topinkomens (WÍtT)

Einnen de stichting zijn Seen beloningen toetezegd welke de WNT over-

schrijden.

Perconeelsleden

BÍ de stichting waren in 2017 Semiddeld 3 personeelsleden werkzaam

op parttíme basis (2016: 3)'

Sfchting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelin8sverklaring aEegeven d.d. 18-04-2018

€

50.785
11.315
4.74L
9.2L4

€

50.517
11.718
5.010
8.131

76.096

53.505
189

75.376

54.893
-558

53.594
-2.908

54.225
-3.708

s0.785 50.517

9.768
1.950

9.577
1.738

4.78L

2.LL6
L.623

75

5.400

5.O10

2.808
1.528

50
73

3.591
7L

9.214
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AÍschrijvingen

t2, AÍschiMngen motertë/E voste actívo

lnventa ris

Overige bed dfftkosten

13. Huisreníngskoíen

Huur onroerende zaak

EneGiekosten
Onderhoud onroerende zaak

Onroerendezaakbelasting
Opstal en tlawerzekerint
Bewakingskosten
Dotatie vooÍziening groot onderhoud gebouwen

Overige h u isvesti ngskosten

14. Muscole koíen

lnkopen museum winkel (inclusief mutatie voorraad)
Collectíe museum bibliotheek
Vracht- en transportkosten te ntoo nste llingen

Materialen tentoonstellíngen algemeen

Uitgaven in het kader van vaste opstelling
Uitgaven openingen en tentoonstellingen
Beheer en behoud collectie
Aanschaf collectie
Kosten tentoonstellingen (w.o. vezekeringen)
Drukwerk te ntoo nste llinge n

Kosten activiteiten
Kosten project Reconstructie Middeleeuws Appingedam in 3D

LS, Kontoo*osten

Kantoorbehoeften
Drukwerk
Automatiseringskosten
Telefoon
Porti
Contributíes en abonnementen

Stichting Museum Stad AppinBedam, Appingedam
Beoordelin8werklaring aftegeven d.d. 18-04-2018

20L7

1.925 1.902

10.658
5.910
1.108
1.892
2.946
2.67r

15.0(n
1.095

10.800
6.207
2.207
1.348
2.788
2.139

593

41.280

2.019
218
274

2.644
595

3.702
1.508
2.245
s.096
5.141
2.916

886
205

1.030
1.030

883
1.193
1.910
1.530
7.272
3.094
2.839
7.«)O

892
t82

t.692
1.358
1.920

835

2.547
t.357

1.414
1.088
L.482

7.888

26/3!
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20t7

16. Ngemene t@íen

Accou nta ntskoste n

venekeringen
Bestuurskosten
Reclame- en adve rtentie kosten

Kosten donateuÍs en relaties
Niet aftrekbare boetes
Representatiekosten en relatiegeschenken

Overige algemene kosten

17. Flnanciële boten en loíen

Bankrente en -kosten

Rente hypotheken

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring afiegeven d.d. 18{4-2018

6.424
363
359

3.379
L.973

72
L.245

158

1.163
2.151

6.908
447

837
74L

-304
555

-777
776

zst -1

2713L
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OVERIGE GEGEVENS

I StautaiÍ€retelingwinstbestemmlng

De stich6ng heeft geen winstoogmerk.

2 Besëmmlng van de saldo 2017

De directie stelt voor om het saldo over 2017 ad € 1.363 als voltt te bestemmen:

- onttrekking bestemmingsreserve kosten 2017 vaste opstelling € -595;

- dotatie bestemmingsreserve vaste opstellint € 11.772;
- dotatie bestemmingsreserve aankoopfonds € 1.598 (donaties 2017 boven € 17,50);

- onttrekking bestemmingsreserve kosten 2017 aankoopfonds € -2.245;

- onttrekking beíemmingsreserve kosten 2017 zichtbaarheid museum € -2.415;

- ontrekking bestemmingsreserve kosten 2017 jubileum € -2.876;

- vri.ival bestemmingsreserve jubileum € -tL.772.

Het restant Ël worden toegevoegd aan de vrij besteedbare reserve.

Vooruitlopend op de formele vaííelling is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Museum Stad AppinBedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 18 april 2018
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