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Aan het bestuur van
Stichting Stadsmuseum Woerden
Postbus 2062
3440 DB  Woerden

Woerden, 28 april 2020

Betreft: jaarrekening 2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de jaarrekening 2019 van uw stichting,
waarin begrepen de staat van bezittingen en schulden met tellingen van € 217.036 en de staat van baten en
lasten sluitende met een vrij besteedbaar batig saldo van € 647.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Stadsmuseum Woerden te Woerden is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de staat van bezittingen en schulden per 31 december
2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de
grondslagen van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Stadsmuseum
Woerden .

Grant Thornton
Accountants en Adviseurs B.V.
Flemingweg 10
Postbus 2259
2400 CG Alphen aan den Rijn
T 088 - 676 90 00
F 088 - 676 90 10
www.gt.nl

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International).

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 28105565. Op al onze diensten zijn de algemene
voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Hoogachtend,
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

M.J. Tersteeg AA RB 

Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden
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ALGEMEEN

Bedrijfsactiviteiten

Het doel van de stichting is het instandhouden van het Stadsmuseum in Woerden alsmede overige
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.

Bestuur

Per balansdatum is de samenstelling van het bestuur als volgt:

- de heer P.P.M. van Mierlo, penningmeester;
- de heer M.W. Kentgens, voorzitter;
- mevrouw J.L. Goedicke-Leenheer, lid;
- mevrouw K.E. van den Bosch- van Knotsenburg, lid.

Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden
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FISCALE POSITIE

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

Vennootschapsbelasting

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

ANBI-status

De stichting beschikt over de Anbi-status. 

Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden
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JAARREKENING
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Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2019
 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)

€ €
ACTIVA

Materiële vaste activa 6.944 9.423

Vlottende activa

Vorderingen 45.817 29.058

Liquide middelen 164.275 168.378

217.036 206.859

31 december 
2018

31 december 
2019
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Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

€ €
PASSIVA

Stichtingsvermogen 25.839 25.192
Bestemmingsreserves 159.849 143.976
Totaal vermogen 185.688 169.168

Schulden op korte termijn 31.348 37.691

217.036 206.859

31 december 
2018

31 december 
2019
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Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

BATEN
Subsidies gemeente Woerden 199.543 199.543
Overige ontvangsten 40.183 42.430

239.726 241.973

Totaal baten 239.726 241.973

LASTEN
Directe lasten
Directe kosten tentoonstellingen 39.889 41.034
Directe kosten projecten 23.762 23.664
Directe kosten museum overig 1.769 4.070

65.420 68.768
Indirecte lasten
Personeelskosten 105.307 100.996
Afschrijvingen 2.479 2.280
Huisvestingskosten 24.909 19.493
Algemene kosten 25.091 25.795

157.786 148.564

Totaal lasten 223.206 217.332

Batig saldo 16.520 24.641

Onttrekkingen uit
 - Fonds Conservering en Restauratie 9.127 6.582
 - Fonds Verwerving Kunstbezit - -
 - Fonds Herinrichting museum (huuderslasten) - -
 - Fonds Calamiteiten - -

Toevoegingen aan
 - Fonds Herinrichting museum (huurderslasten) 15.000- 15.000-
 - Fonds Verwerving kunstbezit - 3.000-
 - Fonds Conservering en Restauratie 5.000- 10.000-
 - Fonds Calamiteiten 5.000- 3.000-

Vrij besteedbaar batig saldo 647 223
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Stadsmuseum Woerden, statutair gevestigd te Woerden  bestaan voornamelijk uit het
instandhouden van het Stadsmuseum in Woerden alsmede overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatie.

Vestigingsadres

Stichting Stadsmuseum Woerden (geregistreerd onder KvK-nummer 41187850) is feitelijk gevestigd op Kerkplein
6 te Woerden.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemene aanvaardbare grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.De grondslagen zijn door de Stichting zelf
gekozen.  De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting
Stadsmuseum Woerden zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.

Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 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. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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

Aankopen

Alle transacties inzake de aankoop van kunstwerken worden verantwoord via de exploitatierekening. Het verschil
tussen de kosten verbonden met de aanschaf van kunstwerken en de hiervoor bestemde (zowel specifieke als in
algemene zin) opbrengsten wordt afzonderlijk verantwoord in de exploitatierekening als lasten resp. baten. De
kunstwerken worden derhalve niet tot waardering gebracht in de balans. 

Netto-omzet

De baten betreft de subisies van Gemeente Woerden, sponsoring opbrengsten alsmede opbrengst van de in het
verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden
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Lasten

Dit betreft de directe kosten van tentoonstellingen, projecten en inkopen alsmede de overige kosten die gepaard
gaan met de instandhouding van het Stadsmuseum en informatieverstrekking.

De aankoop van kunstwerken is hierin inbegrepen. 

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.

Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden
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Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2019

 31-12-2019  31-12-2018
€ €

Materiële vaste activa
Inventaris 6.944 9.423

6.944 9.423

Boekwaaarde per 1 januari
Aanschafwaarde 12.393 6.747
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 2.970- 690-

9.423 6.057

Mutaties
Investeringen - 5.646
Afschrijvingen 2.479- 2.280-

2.479- 3.366

Boekwaaarde per 31 december
Aanschafwaarde 12.393 12.393
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 5.449- 2.970-

6.944 9.423

Afschrijvingspercentages % %
Inventaris 20 20

Vorderingen
Debiteuren 4.379 -
BTW te vorderen 13.281 14.618
Vooruitbetaalde posten 7.759 6.241
Overige vorderingen 20.398 8.199

45.817 29.058

Liquide middelen
Kas 660 2.686
ABN-AMRO bank rekening courant 91.756 93.688
ABN-AMRO bank direct kwartaal sparen 71.577 71.557
Rabobank 282 447

164.275 168.378
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Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

 31-12-2019  31-12-2018
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari 25.192 24.969
Batig saldo boekjaar 647 223

Stand per 31 december 25.839 25.192

Bestemmingsreserves
Fonds Verwerving kunstbezit 43.370 43.370
Fonds Conservering en Restauratie 38.479 42.606
Fonds Calamiteiten 18.000 13.000
Herinrichting Museum (huurderslasten) 60.000 45.000

159.849 143.976

Bestemmingsreserves en de hoogte ervan worden door het bestuur bepaald en vastgesteld.

Fonds Verwerving kunstbezit
Stand per 1 januari 2019 43.370
Dotatie aan bestemmingsreserve -

Stand per 31 december 2019 43.370

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de financiering van aankoop van objecten in het
Stadsmuseum. 

Fonds Conservering en Restauratie

Stand per 1 januari 2019 42.606
Dotatie aan bestemmingsreserve 5.000
Onttrekking van bestemmingsreserve 9.127-

4.127-

Stand per 31 december 2019 38.479

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve de financiering van uitgaven die gemaakt worden om werken 
te conserveren en restaureren. 

Fonds Calamiteiten

Stand per 1 januari 2019 13.000
Dotatie aan bestemmingsreserve 5.000

Stand per 31 december 2019 18.000

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van financiering van uitgaven naar aanleiding van  
calamiteiten.
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Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

Herinrichting museum (huurderslasten)
Stand per 1 januari 2019 45.000
Dotatie aan bestemmingsreserve 15.000

Stand per 31 december 2019 60.000

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van financiering van uitgaven naar aanleiding van  
de herinriching van het museum (huurderslasten).

Voorstel bestemming batig saldo

Op basis van de door het bestuur goedgekeurde bestemming van het resultaat worden de volgende posten
onttrokken en toegevoegd aan de bestemmingsreserves:

Batig saldo 16.520 24.641
Onttrekkingen uit
 - Fonds Conservering en Restauratie 9.127 6.582
 - Fonds Verwerving kunstbezit - -
 - Fonds Calamiteiten - -
 - Fonds Herinrichting museum (huurderslasten) - -
Toevoegingen aan
 - Fonds Verwerving kunstbezit - 3.000-
 - Fonds Conservering en Restauratie 5.000- 10.000-
 - Fonds Calamiteiten 5.000- 3.000-
 - Fonds Herinrichting museum (huurderslasten) 15.000- 15.000-

Vrij besteedbaar batig saldo 647 223

Dit batig saldo is in de jaarrekening verwerkt. 

Schulden op korte termijn  31-12-2019  31-12-2018
Crediteuren 6.074 19.680
Overige nog te betalen posten 25.274 18.011

31.348 37.691

Overige nog te betalen posten
Accountants en administratiekosten 5.250 5.250
Reservering loonkosten 19.640 11.304
Bankkosten 65 -
Overigen 319 1.457

25.274 18.011

- 14 - --dit document is elektronisch gewaarmerkt--



Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

Niet in de staat van bezittingen en schulden opgenomen rechten en verplichtingen

Niet verwerkte verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting heeft een financiële verplichting ter zake van huur van een opslagruimte (€ 4.500 per jaar). 
Het huurcontract eindigt op 30 september 2021. 
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Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Baten 2019 2018
€ €

Subsidie gemeente 199.543 199.543

Overige ontvangsten
Verkoop boeken en kaarten 908 1.513
Sponsoring/donaties/bijdragen derden 13.685 5.836
Crowdfunding tbv Beleg van Woerden 301 7.535
Verhuur/rondleidingen 175 753
Entreegelden 19.397 19.368
Opbrengst huwelijken (2018: inclusief 2017) 3.269 5.060
Overige en doorbelaste kosten 2.448 2.365

40.183 42.430

Totale baten 239.726 241.973

De huur en eigenaarslasten van Kerkplein 6 te Woerden ad € 30.000 (prijspeil 2017) worden volledig 
gesubsidieerd door Gemeente Woerden en is derhalve niet verwerkt in de staat van baten en lasten. 
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Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

Lasten 2019 2018
Directe lasten € €
Directe kosten tentoonstellingen
Porti (uitnodigingen) 594 594
Advertenties en reclame 3.620 6.430
Winkel inkoop 1.894 -
Algemene kosten t.b.v. exposities 200 623
Kosten tentoonstellingen 33.581 33.387

39.889 41.034

Directe kosten projecten
Kunst in Openbare Ruimte (2018: inclusief 2017) 9.225 11.697
Restauratie Beleg van Woerden 9.427 10.281
Projectie 722 638
Project Lucius 1.215 694
Overige projecten 3.173 354

23.762 23.664

Directe kosten overig
Colectiebeheer 1.769 3.836
Museale verwervingen - 234

1.769 4.070

Indirecte lasten 
Personeelskosten
Loonkosten inlening personeel 102.532 98.227
Overige personele kosten 2.775 2.769

105.307 100.996

Afschrijvingen
Afschrijvingen 2.479 2.280

2.479 2.280

Huisvestingskosten
Huur  4.790 4.765
Energiekosten (2018: inclusief 2 jaar rest. energiebelasting) 4.813 1.343
Schoonmaakkosten 9.838 9.142
Kosten Alarm en Meldkamer 1.154 1.073
Overige huisvestingskosten 4.314 3.170

24.909 19.493

- 17 - --dit document is elektronisch gewaarmerkt--



Stichting Stadsmuseum Woerden
te Woerden

2019 2018
Algemene kosten € €
Kantoorkosten/drukwerk e.d. 425 774
Onderhoud inventaris e.d. 847 998
Computerkosten 2.993 1.956
Telefoonkosten/internet 2.537 2.419
Contributies en Abonnementen 1.803 2.395
Verzekeringen 2.784 2.563
Accountants- en advieskosten 7.969 4.545
Administratiekosten 1.465 3.706
Representatie kosten 492 3.121
Bankkosten , per saldo 963 1.004
Overige en diversen 2.813 2.314

25.091 25.795

Totale lasten 223.206 217.332

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus
Vanwege het coronavirus is het Stadsmuseum tijdelijk niet toegankelijk voor bezoekers. Enkele projecten
gaan niet door of worden uitgesteld. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de subsidie van Gemeente
Woerden. De sluiting heeft wel gevolgen voor de inkomstenderving. Wij verwachten dat het resultaat
over 2020 beperkt negatief zal uitkomen, maar het beperkte negatieve resultaat kan ondervangen worden 
door de eigen reserves van de stichting. Uiteraard is dit wel afhankelijk van hoelang de coronacrises duurt. 

Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en daar waar nodig maatregelen treffen. 

Woerden ...............................2020

M.W. Kentgens P.P.M. van Mierlo
(voorzitter) (penningmeester)
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