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Jaarrekening 2020 
 

 

 
 

20 20 20 19
Activa Passiva Activa Passiva

Collectie NVM 13.619,00€       13.619,00€   

Stichtingskapitaal 45,00€                45,00€                  
Algemene Reserve 80.318,00€         91.864,00€          
Resultaat vorig 
boekjaar 1.182,00€           3.583,00€            

direct opeisbare 
vorderingen
rekening courant saldo 
Rabobank 21.280,00€       17.189,00€   

langlopende 
vorderingen
spaar rekening 
Rabobank 50.031,00€       50.026,00€   
lening aan NVM -€                   15.840,00€   

Vooruit ontvangen
84.930,00€       81.545,00€         96.674,00€   95.492,00€          

Resultaat van jaar 3.385,38€           1.182,00€            
Totaal 84.930,00€       84.930,38€         96.674,00€   96.674,00€          

 
De collectie op de balans betreft een collectie, die tot en met 2022 in bruikleen is 
gegeven aan het Nederlands Vestingmuseum. De samenstelling en locatie van de 
collectie is niet geheel bekend. Er is een inventarislijst waar het Vestingmuseum nog aan 
werkt. 
In 2020 heeft het Nederlands Vestingmuseum €710 afgelost op de lening van de 
stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum. In overleg met het bestuur van 
het Nederlands Vestingmuseum is het restant ad €15.130 per 1-3-2020 doorgehaald en 
ten laste van de Algemene Reserve geboekt. 
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1. Verlies & Winstrekening 
 

 
 

 
 
Toelichting  op de  baten 
De inkomsten uit fondsenwerving bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van Vrienden, rentebaten, 
vooruit betaalde contributies en overige baten. De contributie inkomsten zijn met 19% ad € 894 
gedaald ten opzichte van 2019. De reden hiervan is dat er geen herinneringsverzoek aan de leden 
is uitgegaan voor het betalen van de contributie, ook omdat in het kader van Corona het museum 
lang gesloten was. Daarnaast is het aantal leden gedaald door natuurlijk verloop. Het ledental 
bedraagt per 31-12-2020 156 leden waarvan 3 leden lid zijn voor het leven. 
 

Baten 20 20 20 19
Inkomsten uit 
fondsenwerving 3.761,51€           4.705,59€     
Vooruit ontvangen 
giften
Diverse baten 
rente/aflossing
Rente baten bank 5,00€                   6,44€            
totaal baten 3.766,51€           4.712,03€     

Lasten
beheer & 
administratie 
overige kosten 215,00€             53,00€                  
Inhuur personeel 10,00€                  
Bank kosten 157,03€             155,39€                

Kosten 
fondsenwerving 9,10€                  
verzendkosten 348,00€                
Papier +stickers 72,45€                  
Drukkosten 186,34€                
Sint evenement

bestedingen aan 
doelstelling
bijdrage aan 
Nederlands 
Vestingmuseum 2.704,60€            

totaal lasten 381,13€             3.529,78€            4.712,03€     
Resultaat 3.385,38€           1.182,25€     
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Toelichting op de lasten en bestedingen 
 
De Vrienden hebben in 2020 alleen kosten gemaakt aan bankkosten en kosten voor een 
afscheidsdiner voor de twee oud-bestuurders mevrouw A. Vegter- van Ahee en de heer L.S 
Heuvelman. 
 
Er vond vanwege de Corona pandemie geen Sinterklaas ontvangst plaats voor de Vrienden dit jaar. 
 
Ook hebben er geen investeringen in het museum plaatsgevonden. 
 
In maart 2020 is door het bestuur van de Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum na overleg 
met het bestuur van het NVM  besloten dat de opgenomen lening niet meer behoefd te worden 
afgelost. De reden lag in de zorgelijke financiële situatie van het museum dat vanwege de 
Coronacrisis gesloten werd. Het restant van de lening ad € 15.130,- werd daarmee doorgehaald. 
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Ratio's    

    

kostenratio eigen fondsenwerving (kosten fondsenwerving / baten uit 
fondsenwerving, CBF norm is 25%) 

0,2% 

bestedingspercentage (besteding vrij besteedbare middelen aan 
doelstelling / baten. Norm is 90%) 

0% 

beheerkosten als % van totale lasten 0% 

 
 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum 

Bram van der Spelt 

Ad Interim Penningmeester  

Naarden, 2 mei 2021 
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Decharge Kas Controle Commissie 

De Kascommissie van de Stichting Vrienden van het Nederlandse Vestingmuseum heeft op 
………………………………..de eindcontrole uitgevoerd van de Balans per 31 december 2020 en de 
Resultatenrekening over het boekjaar 2020. 

 
De Kascommissie bestond uit mevrouw I.E. Vonk en de heer R.J. Vles. Van de zijde van de 
Stichting Vrienden was aanwezig De heer A. van der Spelt, ad interim penningmeester. 

 
De leden van de kascommissie hebben inzicht gekregen in de betreffende bankrekeningen. 

 
De Kascommissie heeft vastgesteld dat de balans en de resultatenrekening een getrouw beeld 
geven van respectievelijk de samenstelling van het vermogen alsmede de resultaten over het 
boekjaar 2020. 

 
Op basis van het door de Kascommissie verkregen totaalbeeld adviseert de Kascommissie het 
Bestuur de penningmeester decharge te verlenen van het door haar gevoerde beleid over het 
boekjaar 2020. 

 
Wij danken de heer Van der Spelt voor de inzet en zorg waarmee de jaarcijfers zijn opgesteld. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
De Kascommissie van de Stichting Vrienden van het Nederlandse Vestingmuseum 
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Begroting 2021 
 
 
 

Begroting    2021 V&W       

      
BATEN      
Inkomsten uit fondsenwerving  € 3.800 
Overige baten €           - 

    €         - 
Rente baten bank   € 5 

 totaal baten  € 4.105 

      
LASTEN      

      
beheer & administratie    
Kantoorkosten € 50   
Doorbelasting kosten Vestingmuseum € 250   
Bankkosten € 175   

 totaal € 475   

      
kosten fondsenwerving    
Online acties € -   
Inhuur personeel €    
Ontwikkeling business club €    
Drukwerk (brieven & flyers) € 500   
Portokosten € 200   
Activiteiten en evenementen € 500   

 totaal € 1.200   

      
bestedingen aan doelstelling    
Bijdrage aan Nederlands 
Vestingmuseum € 2.000   

 totaal € 2.000   

      

 totaal lasten € 3.675   

      

  

 
Resultaat     € 

 
          

430  
      

De begroting voor 2021 is gebaseerd op een gelijkblijvend aantal leden.   
De bestedingen aan doelstelling zijn begroot op een bedrag dat overeenkomt met de bestedingen 
in andere jaren. Activiteiten van de Vrienden worden afgestemd met activiteiten van het museum. 
Gelet op de beperkte toegankelijkheid van het museum vanwege de huidige Coronacrisis  zullen de 
activiteiten naar verwachting ook zeer beperkt zijn in 2021. 


