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Jaarverslag van het bestuur 2020 
 
Statutaire naam 

De Stichting Maritiem Museum Zeeland is statutair gevestigd in Vlissingen en ingeschreven onder nummer 

22042471 bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest/Nederland. 

 

Doelstelling 

De Stichting Maritiem Museum Zeeland (MMZ) stelt zich ten doel om bij een breed publiek de kennis van- 

en belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van de maritieme geschiedenis en cultuur in het 

algemeen en meer in het bijzonder in Zeeland, zoals de Zeeuwse geografie, scheepsbouw, scheepvaart, het 

Loodswezen en Loodsdiensten, maritieme handel (Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische 

Compagnie) en regionaal maritieme cultuuruitingen, te bevorderen. 

 

Het MuZEEum wil haar potenties benutten en zich nadrukkelijk positioneren met een attractief en 

onderscheidend aanbod. 

 

Bestuur en directie 

In 2020 heeft één bestuurslid afscheid genomen. 

 

Afgetreden in 2020 

dhr. drs. P. G. van Druenen 

 

Zittende bestuursleden 2020 

dhr. A.G. Nauta, voorzitter  

mevr. drs. D.M. Veneklaas Slots, penningmeester  

dhr. mr. drs. P.W.A. van Namen, secretaris 

dhr. M.F. Buijs, bestuurslid 

mevr. dr. J.L. Kool-Blokland, bestuurslid 

 

Overig 

mevr. drs. M. Ruiter, directeur Zeeuws Museum, adviseur  

dhr. ing. G.J.A.M. Adan, erevoorzitter                        

 

Directie 

dhr. drs. O. Bakker, directeur 

 

Overzicht 2020 

Het Zeeuws maritiem muZEEum heeft - zoals heel de wereld - een bijzonder jaar achter de rug. De 

coronapandemie veroorzaakte voor een ongekende situatie, waarin zorgen over gezondheid en economie 

bovenaan stonden. De samenleving kreeg te maken met een lockdown, waardoor veel activiteiten tot 

stilstand kwamen. Ook het muZEEum ging voor langere tijd op slot. Over heel 2020 was het museum bijna 

vier maanden verplicht gesloten. Na heropening kregen alle musea te maken met strenge 

toelatingsmaatregelen, waaronder een beperkingen in aantal bezoekers, vooraf reserveren en 1,5 meter 

afstand. Natuurlijk heeft dit grote impact gehad op het aantal bezoekers dat het muZEEum in 2020 

getrokken heeft. In 2020 bezochten 27.147 mensen het muZEEum, een vermindering van 41% ten opzichte 

van 2019. Dat is een forse aderlating, maar een minder grote daling dan de meeste andere (Zeeuwse) 

musea. De maanden dat het muZEEum wel open mocht zijn, trokken we ruim 10% meer bezoekers, dan in 

die maanden het jaar daarvoor. Ook positief was dat we substantieel meer volbetalende bezoekers 

trokken dan in 2019.   
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Met de genereuze steun van fondsen, overheden en onze sponsoren heeft het muZEEum dit rampjaar 

goed doorstaan en sluit het muZEEum zelfs af met een positief resultaat. 

 

Aanpassingen aan het muZEEum 

In zeer korte tijd hebben we het muZEEum Coronaproof gemaakt, is het online ticketverkoop-systeem op 

orde gebracht en zijn er prachtige online-rondleidingen opgezet. Er zijn kosten gemaakt om het muZEEum 

coronaproof te maken, en daar waar mogelijk zijn kosten bespaard, omdat het muZEEum gesloten was of 

activiteiten geen doorgang konden vinden.  

Organisatorisch kende het muZEEum weinig wisselingen. Met een zeer loyale grote groep vrijwilligers 

heeft het muZEEum een stevige basis om het muZEEum dagelijks open te houden.   

Achter de schermen is het muZEEum nog steeds hard bezig met het vernieuwingsplan. Wel heeft de 

Coronacrisis gezorgd voor vertraging en heeft ook de fondsen- en sponsorwerving stilgelegen. 

 

Exposities 

In 2020 heeft het muZEEum twee nieuwe expositie geopend: 

• ‘Wind in de zeilen’, zeeschilders uit de Gouden Eeuw, aanwinsten uit de Inder Rieden-collectie 

• Walcheren: het Verdronken eiland, een expositie van foto's van de Souburgse fotograaf A.G. 

Kruithof en een verslag van Jan Kaljouw 

De expositie De Bezetting Verbeeld van Cees van der Burght is in 2020 gecontinueerd.  

 

Online 

Als reactie op de sluiting van het muZEEum, heeft het muZEEum meerdere online alternatieven 

ontwikkeld: een online rondleiding over de vier verdiepingen van het Lampsinshuis, een virtuele expositie 

met werk van Wim Hofman, filmpjes van de favoriete objecten van vrijwilligers en de kinderdirecteuren, 

een virtuele paaseieren-zoektocht (meer dan tweeduizend keer bekeken!) en een filmpje waarbij de zes 

aanwinsten uit de Inder Rieden collectie worden belicht. Ook is gestart met de ontwikkeling van online 

gastlessen aan schoolkinderen. 

 

Beheer en behoud collectie 

Op 6 oktober heeft het muZEEum met de Gemeente Vlissingen overeenstemming bereikt over de 

Collectiebeheerovereenkomst. In deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd vastgelegd dat het MuZEEum 

de beheertaken uitvoert aangaande de collectie die eigendom is van de gemeente Vlissingen en zorgt voor 

publieke toegankelijkheid. Het muZEEum ontvangt daarvoor een structureel budget. 

Naast alle reguliere behouds- en registratiewerkzaamheden is veel energie gestoken in het herordenen, 

opruimen, registreren en afstoten van collecties in het gebouw Gemeentearchief Vlissingen. Het betrof 

enkele duizenden objecten, waaronder onder andere een omvangrijke en bijzondere tegelcollectie. Het 

muZEEum heeft volgens de regels van de Erfgoedwet een afstotingsvoorstel bij de gemeente Vlissingen 

ingediend. Dit voorstel is goedgekeurd.  

  

Bruiklenen 

In 2020 zijn diverse objecten uitgeleend of als bruikleen verkregen.  

Uitgaande bruiklenen: objecten van VOC-schip ‘De Rooswijk’ aan Museum Sophiahof Den Haag. Twee 17e-

eeuwse portretten zijn voor expositie en publicatie uitgeleend aan het Stadhuismuseum Zierikzee.  

Inkomende bruiklenen: het muZEEum is trots dat het voor langere tijd zes maritieme schilderijen uit de 

wereldberoemde collectie Inder Rieden om bruikleen heeft kunnen verwerven. Het betreft hier werk van 

de schilders Beerstraten, Bellevois, Bol, Van Eertveld en Goderis. De schilderijen worden nu in een speciale 

expositie getoond en krijgen een prominente plek in de geplande nieuwe presentatie. 
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Aanwinsten 

Het muZEEum heeft als beleid dat schenkingen van objecten moeten passen binnen het collectiebeleid en 

is derhalve terughoudend met het aannemen van schenkingen in natura. In 2020 is een klein kruikje van 

VOC-schip ‘Geldermalsen’ door een particulier geschonken. 

 

Publiciteit 

De regionale pers heeft veel aandacht besteed aan de corona-aanpassingen van de musea, waaronder het 

muZEEum. Ook de opening van de twee exposities en de komst van de twee ontbrekende schilderijen van 

de Inder Rieden collectie, zijn opgepakt door de pers.  

Het muZEEum is belicht door verschillende bloggers (ook Duitstalig) en in een aantal landelijke 

tijdschriften.  

Door een gezamenlijk subsidieaanvraag van tien Zeeuwse musea is het mogelijk geweest om met 

MuseumTV een traject te doorlopen, waardoor het muZEEum nu zichtbaar is op MuseumTV en social 

media kanalen van MusuemTV.  

In de zomer heeft het muZEEum extra ingezet op zichtbaarheid met lichtreclamezuil advertentie langs de 

A58, een driehoeksbordencampagne en bioscoopreclame. 

 

Samenwerkingsverbanden in 2020 

In 2020 heeft het muZEEum de samenwerking met de 4 andere themamusea, te weten het Zeeuws 

Museum, het Watersnoodmuseum, het Industrieel Museum Zeeland en het Bevrijdingsmuseum Zeeland, 

versterkt. Op gebied van tentoonstellingen en activiteiten werd actief samengewerkt met organisaties als 

het Zeeuws Archief, gemeentearchief Vlissingen, Northsea Port, Cultuurwerf, Erfgoed Zeeland, Kunst 

Educatie Walcheren, Zeeuwse Ankers, Zeeuwse Museum Vereniging en Toeristische informatiepunten.  

 

Met dank aan de sponsoren en fondsen 

Op gebied van projecten en activiteiten heeft het muZEEum steun gekregen van Damen, North Sea Port, 

Ørsted, Loodswezen Scheldemonden, Maritieme Activiteiten de Ruyter, Vereniging Vrienden van het 

museum en gemeentearchief en verschillende regionale en lokale fondsen, waaronder Stichting Moerman 

Promotie Vlissingen, Familiefonds Hurgronje en Stichting van de Sande.  

Personeel 

Aantal medewerkers muZEEum op 31 december 2020:  

- 75 vrijwilligers inclusief gidsen en educatieteam 

- 6 vaste krachten, 5,4 fte betaalde krachten    

 

Financiën 

Voor het muZEEum was 2020 financieel gezien een jaar van pieken en dalen. De vaste inkomsten uit 

gemeentelijke subsidie en structurele sponsorbijdragen bleven gelijk, echter alle eigen inkomsten uit 

entreegelden, winkelverkoop en zaalverhuur bleven sterk achter vanwege de verplichte sluiting als gevolg 

van de coronamaatregelen. Daartegenover stonden incidentele compensatiebijdragen van het Rijk (NOW, 

TOGS) en compensatie vanuit de gemeente (Rijks steunfonds, tegemoetkoming 50% huurkosten). 

Daarnaast kon het muZEEum aanspraak doen op coronabijdragen van verschillende fondsen, waaronder 

het Kickstart Cultuurfonds, de Samenwerkende Maritieme Fondsen en het Mondriaanfonds.  

Er zijn onttrekkingen gedaan uit de bestemmingsreserves Kazematten, Oranjemolen en Aanpassing depots. 

Er is een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve Herinrichting.  

Er is in 2018 een bestemmingsreserve gevormd voor de herinrichting. Deze herinrichting wordt financieel 

als een apart project gedocumenteerd. Het positieve saldo in 2020 voor het project herinrichting is in de 

bestemmingsreserve opgenomen. 

Uiteindelijk was het geprognotiseerde verlies aan eigen inkomsten minder dan voorzien en heeft het 

muZEEum op kosten weten te besparen. Het muZEEum sluit het boekjaar 2020 af met een ruim positief 
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saldo van afgerond € 69.690,-. De hoogte van de algemene reserve per 31 december 2020 is afgerond € 

8.528,- positief. Dat betekent dat het muZEEum voor het eerst in haar bestaan een positief eigen 

vermogen heeft, hetgeen het muZEEum gaat helpen bij de verwerving financiële bijdragen voor de 

herinrichting en sponsoring. 

De liquiditeitspositie is met de bijdragen fondsen voor herinrichtingsproject rooskleurig. 

Van het totaal aan opbrengsten bestaan de jaarlijks terugkerende opbrengsten uit de budgetsubsidie van 

de Gemeente Vlissingen en de entreegelden. De overige posten zijn in principe eenmalige opbrengsten. 

 

De toekomst 

In de begroting van 2021 was een klein positief resultaat voorzien, maar daarin was niet uitgegaan van een 

verplichte sluiting van de eerste vijf maanden van '21. De actuele prognose laat nu een negatief resultaat 

zien. De verwachting is dat overheden de cultuursector wederom zullen steunen en dat een aantal fondsen 

hun coronaregelingen ook voor '21 verlengt. Of dat op hetzelfde niveau is als '20 is op dit moment nog 

onduidelijk.   

Voor de lange termijn zet het muZEEum in op een langdurige stabiele financiële positie. De basis zijn de 

afspraken tussen de gemeente Vlissingen en de stichting. Het afgelopen jaar heeft het muZEEum een 

aantal nieuwe structurele sponsoren geworven. Voor 2021 heeft het muZEEum van de provincie € 50.000,- 

ontvangen. Er zijn gesprekken met de provincie over een meerjarige structurele ondersteuning vanaf 2022.  

Het muZEEum is intensief bezig met de uitwerking van het vernieuwingsplan, maar dat heeft vanwege 

Corona een lagere prioriteit gehad. Dit jaar moet duidelijk worden welk ambitieniveau van de plannen 

gerealiseerd kan worden. De realisatie zal in het najaar van 2022 gaan plaatsvinden. De herinrichting moet 

uiteindelijk zorgen voor mee eigen inkomsten door 50% meer bezoekers te trekken.  

 

Wij danken allen die hebben bijgedragen tot het in standhouden van ons attractieve muZEEum. 

 

dhr. A.G. Nauta, voorzitter 

 

 
 

mw. drs. D.M. Veneklaas Slots, penningmeester 
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JAARREKENING 2020 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020       

(Na voorgestelde resultaatbestemming)     

       

(in euro)  31-12-2020  31-12-2019 

       

       

ACTIVA       

       

Materiële vaste activa       

Bedrijfsinventaris (1)   14.016     -    

       

       

Voorraad       

Voorraad (2)   2.693     2.663  

       

       

Vorderingen (3)      

Handelsdebiteuren   17.720     32.101   

Vorderingen Belastingdienst   26.992     20.516   

Vooruitbetaalde kosten   11.075     9.560   

Overige vorderingen   77.794     17.007   

    133.582     79.183  

       

Liquide middelen       

Bank- en kastegoeden (4)   348.141     397.417  

       

       

       

    498.432     479.263  
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(in euro) 31-12-2020  31-12-2019 

       

       

PASSIVA       

       

Stichtingsvermogen       

Algemene reserve (6)   8.528    (61.162) 

       

Vastgelegd Vermogen (7)      

Bestemmingsfonds MuZEEum   21.644     21.644   

Bestemmingsfonds Undersea Archealogical  13.638     13.638   

Bestemmingsfonds Kazematten   14.211     23.866   

Bestemmingsfonds Oranjemolen   -       2.884   

Bestemmingsfonds Herinrichting    363.393     355.133   

Bestemmingsfonds Aanpassing depots -     25.000   

Totaal vastgelegd vermogen    412.887     442.165  

       

Langlopende schulden (8)      

Obligatirekening    2.800     5.650  

       

       

Kortlopende schulden (9)      

Gemeente Vlissingen   -       11.791   

Handelscrediteuren   5.619     15.290   

Loonheffing   -       8.431   

Lening audiotour   -       2.000   

Voorzieningen   10.818     11.089   

Nog te betalen bedragen   45.695     22.826   

Vooruitontvangen bedragen   12.085     21.184   

    74.217     92.611  

       

       

       

       

    498.432     479.263  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020     

       

       

(in euro)    Begroting   Exploitatie   Exploitatie  

   2020  2020 2019 

       

Baten       

Subsidies, donaties    311.250    428.783   339.049  

Bijdragen tbv herinrichting    -      95.000   410.500  

Entreegelden    153.000    143.049   156.472  

Overige inkomsten    54.200    1.187   48.172  

Overige baten    3.500    41.474   3.426  

Som der baten    521.950    709.492   957.618  

       

       

Lasten       

Beheer    487.400    487.753   481.914  

Lasten inzake projecten    48.790    56.448   14.752  

Lasten inzake herinrichting    -      86.740   60.385  

Exposities    27.000    38.139   48.812  

Som der lasten    563.190    669.080   605.864  

       

Saldo van baten en lasten    (41.240)   40.412   351.754  

Saldo van baten en lasten excl. herinrichting  (41.240)   32.152   1.640  

       

       

Toevoeging/onttrekking eigen vermogen     

Onttrekking Bestemmingsfonds Kazamatten  -     ( 9.655)   (9.342) 

Onttrekking Bestemmingsfonds Oranjemolen  -      (2.884)   (5.410) 

Onttrekking Bestemmingsfonds Knelpunten  -       -    

Mutatie Bestemmingsfonds Herinrichting  -      8.260  350.115  

Toevoeging Bestemmingsfonds Aanpassing depots  -     (25.000)  -    

Verwerking resultaat in algemene reserve  -     69.690   16.392  

Totaal mutaties reserves    -      40.412   351.754  

       

Saldo na mutatie eigen vermogen    -      -     -    
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RESULTAATBESTEMMING 2020       

       

       

(in euro)   2020  verdeling 2019 

       

Saldo van baten en lasten 2020      40.412   

       

Stichtingsvermogen       

Algemene reserve    8.528   69.690   (61.162) 

       

       

Vastgelegd Vermogen       

Bestemmingsfonds MuZEEum    21.644    -     21.644  

Bestemmingsfonds Undersea Archealogical    13.638    -     13.638  

Bestemmingsfonds Kazematten    14.211    (9.655)  23.866  

Bestemmingsfonds Oranjemolen    -      (2.884)  2.884  

Bestemmingsfonds Herinrichting     363.393    8.260   355.133  

Bestemmingsfonds Aanpassing depots   -    (25.000)     25.000  

Totaal bestemmingsfondsen    412.887    (29.278)  442.165  

       

       

Totaal    421.414    40.412   381.002  
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KASSTROOMOVERZICHT 2020      

Indirecte methode       

  Balans Balans  Mutatie Kasstroom 

(in euro)  1-1-2020 31-12-2020    

Resultaat 2020:       69.690  

       

Activa       

Materiële vaste activa   -     14.016    (14.016)  

Handelsdebiteuren   32.101   17.720    14.381   

Voorraad   2.663   2.693    (30)  

Vooruitbetaalde kosten   9.560   11.075    (1.515)  

Overige vorderingen   17.007   77.794    (60.787)  

Te ontvangen omzetbelasting   20.516   26.992    (6.476)  

       

Af:       (68.443) 

       

       

Passiva       

Obligatielening   5.650   2.800    (2.850)  

Bestemmingsfonds MuZEEum   21.644   21.644    -   

Bestemmingsfonds Undersea Archealogical  13.638   13.638    -     

Bestemmingsfonds Kazematten   23.866   14.211    (9.655)  

Bestemmingsfonds Oranjemolen   2.884   -      (2.884)  

Bestemmingsfonds Herinrichting   355.133   363.393    8.260   

Bestemmingsfonds Aanpassing depots  25.000   -   (25.000)     

Af te dragen loonbelasting   8.431   -      (8.431)  

Overige verplichtingen   55.100   68.598    13.498   

Handelscrediteuren   15.290   5.619    (9.671)  

Lening audiotour   2.000   -      (2.000)  

Schulden Gemeente Vlissingen   11.791   -      (11.791)  

       

Bij:       (50.523) 

       

       

Mutatie geldmiddelen       (49.277) 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING       

       

       

ALGEMEEN       

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving (RJ) 640 

"Organisaties-zonder- winststreven".       

       

Activiteiten       

De activiteiten van de Stichting Maritiem Museum Zeeland, gevestigd te Vlissingen, bestaan hoofdzakelijk uit het 

beheer en het tentoonstellen van een veelzijdige collectie authentieke voorwerpen, modellen en kunst. 

       

Vestigingsadres       

De Stichting Maritiem Museum Zeeland is gevestigd te Vlissingen en ingeschreven onder nummer 22042471 bij 

de Kamer van Koophandel voor Zuidwest/Nederland.      

       

Schattingen       

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting 

Maritiem Museum Zeeland zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 

in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de  

desbetreffende posten.       
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GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING     

       

Algemeen       

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur van de stichting gekozen en beschreven 

grondslagen. Deze grondslagen zijn gebaseerd op de bepalingen zoals vastgelegd in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

640. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden n het algemeen gewaardeerd tegen  

verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, tenzij een andere  waarderingsgrondslag is vermeld. 

       

In de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee 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.  

       

Begroting       

De begroting 2020 die als vergelijkend cijfer in de staat van baten en lasten is opgenomen betreft de begroting zoals  

deze in de bestuursvergadering is behandeld en goedgekeurd is.   

       

Materiële vaste activa       

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving en,  

indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur, tenzij specifiek voor een balanspost anders vermeld en worden berekend op basis van 

een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.    

       

Vorderingen       

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en worden  

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 

Aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van  

de vordering.       

       

Liquide middelen       

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden 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 de nominale waarde. 

       

Eigen Vermogen       

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is 

vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan 

gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. 

Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. 

Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. 

        

Kortlopende schulden       

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden  

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (gewoonlijk de nominale waarde) zijnde 

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 

       

Niet uit de balans blijkende verplichtingen       

       

Goederen in beheer       

In 2002 is door de Gemeente Vlissingen aan het Maritiem Museum Zeeland (MMZ) overgedragen het verzelfstandigde 

Stedelijk Museum en de gemeentelijke maritieme collectie. Mede hierdoor heeft het MMZ thans circa 4.500 

museumstukken in bruikleen. Ter dekking van het risico van beschadiging of verloren gaan van deze stukken is door het  

MMZ een verzekering afgesloten van € 4.590.000.     

Voor het merendeel van de in bruikleen ontvangen stukken is een bruikleenovereenkomst afgesloten met een looptijd  

die varieert van enkele maanden tot onbepaalde tijd.     

       

Huurovereenkomst       

Met ingang van 9 februari 2006 is een huurovereenkomst gesloten met de Gemeente Vlissingen. De overeenkomst is  

aangegaan voor de duur van 5 jaar ingaande voornoemde datum en lopende tot en met 31 december 2010.  

De overeenkomst is nogmaals 5 jaar stilzwijgend verlengd en na 31 december 2015 wordt deze voor telkens 1 jaar 

stilzwijgend verlengd.       

De huurprijs bedraagt voor 2020 op jaarbasis circa € 65.000.   

       

Europese projecten       

In het kader van de Europese projecten waarvoor subsidie wordt ontvangen, is er sprake van een eindcontrole 

bij afronding van het project. Op basis van deze eindcontrole bestaat het risico dat en gedeelte van de ontvangen 

subsidie terugbetaald dient te worden.       
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING     

       

Algemeen       

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 reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 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. 

       

Subsidies       

Onder subsidies zijn opgenomen de over het boekjaar toegezegde en bestede subsidies, alsmede de 

subsidies uit voorgaande jaren, voorzover deze nog niet waren besteed. Indien een subsidie in een jaar niet 

of niet volledig wordt besteed, wordt, in overleg met de subsidieverstrekker, de subsidie verantwoord voor 

het gedeelte dat deze is besteed en het overige gedeelte wordt als vooruitontvangen opgenomen. 

       

Entreegelden en overige inkomsten       

Hieronder zijn inbegrepen de aan de Stichting toe te rekenen entreegelden uit het museum. De overige inkomsten 

betreffen zaalverhuur en alle overige opbrengsten van de diverse uitgevoerde projecten en diverse inkomsten. 

       

       

Afschrijvingen       

De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 

Boekresultaten bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

       

Overige bedrijfskosten       

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. 

       

Financiële baten en lasten       

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020     

       

       

ACTIVA       

       

Materiële vaste activa       

       

1. Bedrijfsinventaris    2020  2019 

Boekwaarde begin jaar     -      -    

Investeringen boekjaar     14.049    -    

Afschrijvingen boekjaar     (33)   -    

Boekwaarde einde jaar     14.016    -    

       

       

Voorraad       

       

2. Voorraad Museumjaarkaarten    31-12-2020  31-12-2019 

Stand 1 januari     2.663    3.999  

Inkoop Museumjaarkaarten     5.601    9.657  

Verkoop Museumjaarkaarten     (5.571)   (10.993) 

Balans per 31 december     2.693    2.663  

       

       

3. Overige vorderingen       

       

Handelsdebiteuren    31-12-2020  31-12-2019 

Debiteuren     17.720    32.101  

Voorziening dubieuze debiteuren     -      -    

     17.720    32.101  

       

Per 1 mei is daarvan ontvangen:     11.831    21.145  

       

       

Omzetbelasting    31-12-2020  31-12-2019 

Belastingdienst inzake Btw     26.992    20.516  

       

Dit betreft hoofdzakelijk de aangiften november en december.   

       

       

Vooruitbetaalde kosten    31-12-2020  31-12-2019 

Verzekeringen     3.840    3.581  

Contracten alarm- en brandmelding     1.596    1.537  

Abonnementen automatisering     2.946    2.797  

Pensioen     2.523    -    

Diversen     170    1.646  

     11.075    9.560  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020     

       

       

Overige vorderingen    31-12-2020  31-12-2019 

Te ontvangen rente     13    8  

Te ontvangen afrekening Museumkaarten     8.601    12.926  

Vaderlandschfonds, bijdrage Ontwikkeling Gastlessen   12.264    -    

Bijdragen ontwikkeling gastlessen     9.198    -    

Gemeente Vlissingen     40.064   - 

Engie, afrekening gas     4.097   - 

Diversen     3.557    4.073  

     77.794    17.007  

       

       

Liquide middelen       

       

4. Liquide middelen    31-12-2020  31-12-2019 

Kas     705    334  

Bank 34.93.25.847     17.072    16.834  

Bank 10.96.649.985     114.197    14.195  

Bank 34.93.441.940     215.567    365.560  

Bank 0338 3036 69     601    494  

     348.141    397.417  

       

Binnen de liquide middelen zijn de ontvangen bedragen voor het project herinrichting opgenomen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020     

       

       

PASSIVA       

       

5. Stichtingsvermogen       

       

Algemene reserves    2020  2019 

Stand per 1 januari     (61.162)   (77.554) 

Saldo baten en lasten    69.690    16.392  

Stand per 31 december     8.528   (61.162) 

       

6. Vastgelegd Vermogen  2020  mutaties  2019 

Bestemmingsfonds MuZEEum   21.644    -      21.644  

Bestemmingsfonds Undersea Archealogical   13.638    -      13.638  

Bestemmingsfonds Kazematten   14.211    (9.655)   23.866  

Bestemmingsfonds Oranjemolen   -      (2.884)   2.884  

Bestemmingsfonds Herinrichting    363.393    8.260    355.133  

Bestemmingsfonds Aanpassing depots   -   (25.000)      25.000  

Totaal bestemmingsfondsen   412.887    (29.278)   442.165  

       

Bestemmingsfonds MuZEEum       

De collectie van het MuZEEum is grotendeels eigendom van de Gemeente Vlissingen. In een besluit van 22-11-2001 

van College B&W Vlissingen is bepaald dat de opbrengst van het afstoten van museale collectiestukken beschikbaar 

worden gesteld als subsidie. Voorwaarde is dat deze subsidie uitsluitend dient te worden besteed voor aankopen 

t.b.v. de museale collectie van het MuZEEum.     

In 2020 zijn er geen mutaties geweest.       

       

Bestemmingsfonds Undersea Archealogical       

Rex Cowan is sinds 1981 betrokken bij het bergen van de VOC wrakken van het ‘t Vliegent Hart en de Rooswijk. Het 

muZEEum beheert namens de staat delen van het geborgen materiaal. In het verleden heeft hij daarvoor diverse 

fondsen gegenereerd. Dhr. Cowan is nu op leeftijd. Hij heeft MMZ het vermogen van een van deze fondsen 

overgedragen aan de stichting voor een fonds om publicaties op het gebied van onderzoek naar VOC objecten te 

financieren: 11.790 pond. Het bestuur gaat akkoord mits alles boekhoudkundig apart gehouden wordt. 

In 2020 zijn er geen mutaties geweest.       

       

Bestemmingsfonds Kazematten       

Mbt de uitgaven aan het Interreg-project 'Tuinen en Muren' (Kazematten) is in 2015 

Europees subsidiegeld ontvangen en toegevoegd aan het bestemmingsfonds 'Kazematten'. 

De gedane uitgaven in 2020 zijn in mindering gebracht op dit fonds. 

       

Bestemmingsfonds Oranjemolen       

Mbt de uitgaven aan het Interreg-project 'WOII' (Oranjemolen) is in 2015 Europees 

subsidiegeld ontvangen en toegevoegd aan het bestemmingsfonds 'Oranjemolen'. 

De gedane uitgaven in 2020 zijn in mindering gebracht op dit fonds. 

       

Bestemmingsfonds Herinrichting        

In 2018 is een bestemmingsfonds Herinrichting gevormd ivm de kosten die de komende jaren verwacht worden op het  

gebied van de vernieuwingsplannen. De mutaties in 2020 hebben betrekking op gerealiseerde uren voor  

projectmanagement en de ontvangen gelden in verband met de herinrichting. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020     

       

       

Bestemmingsfonds Aanpassing depots       

In 2018 is een bestemmingsreserve aanpassing depots gevormd ivm de kosten die zullen worden gemaakt bij de 
aanpassing van de depots.  
In 2020 zijn de activiteiten die zijn voorzien om de depotvoorziening aan te passen gerealiseerd. Derhalve is de 
daarvoor bestemde voorziening vrijgevallen. 
 
 
Langlopende schulden 

      

       

7. Obligatielening    2020  2019 

Stand begin boekjaar     5.650    8.500  

Terugbetalingsverplichting > 1 jaar     (2.850)   (2.850) 

Langlopend deel per 31 december     2.800    5.650  

       

Voor een deel van de financiering van de Stichting is gekozen voor een obligatielening. 

De lening bestaat uit obligaties met een totale nominale waarde van € 1.000.000 verdeeld in obligaties met een waarde 

van € 50 tot € 1.000. De lening heeft een looptijd van maximaal 20 jaar en wordt afgelost in 10 gelijke jaarlijkse  

termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op 1 januari 2013 en de laatste op 1 januari 2022.  

Het rentepercentage van deze lening is 0.       

Obligaties dienen binnen twee jaar na uitloting verzilverd te worden, daarna komen niet verzilverde obligaties niet 

meer in aanmerking voor uitbetaling.       

       

       

8. Kortlopende schulden       

       

Handelscrediteuren    31-12-2020  31-12-2019 

Gemeente Vlissingen     -      11.791  

Crediteuren     5.619    15.290  

     5.619    27.081  

       

Loonheffing    31-12-2020  31-12-2019 

Af te dragen loonbelasting december     -      8.431  

       

       

Lening audiotour    31-12-2020  31-12-2019 

Lening audiotour     -      2.000  

       

In 2016 is een lening verstrekt van € 8.000,- ten behoeve van de investering in een audiotour die in 2017 gedaan is. 

In 2019 is een deel van € 2.000,- van deze lening vrijgevallen en het restant in 2020. 

       

       

Voorzieningen    31-12-2020  31-12-2019 

Reservering vakantiedagen     2.896    1.788  

Reservering vakantiegeld     7.922    9.301  

     10.818    11.089  
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Nog te betalen kosten    31-12-2020  31-12-2019 

Accountant inzake jaarrekening     7.500    7.500  

Terug te betalen obligaties     5.950    6.200  

Afrekening energiekosten     -      5.088  

Komvoor, gastlesblok slavernij     8.254    -    

Lavoir, vloeren, gordijnen raambekleding kantoren   13.049    -    

Twelve, 4101 online tickets 4e kw 2020 Corona   2.871    -    

Diversen     8.072    4.038  

     45.695    22.826  

       

       

Vooruitontvangen bedragen    31-12-2020  31-12-2019 

Diverse sponsorgelden     12.085    21.184  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020   

       

       

BATEN    Realisatie  Begroting 

    2020  2020 

Structurele subsidies     253.581    221.000  

Sponsorgelden, donaties, bijdragen     175.202    90.250  

Bijdragen tbv herinrichting     95.000    -    

Entreegelden     143.049    153.000  

Overige inkomsten     -      -    

Pacht horeca/huur kantoorruimte     19.839    21.600  

Netto opbrengst zaalverhuur     10.718    23.000  

Rondleidingen     978    3.000  

Netto opbrengst 't Spui     824    1.800  

Netto omzet winkel     6.000    4.000  

Netto omzet Museumkaart     353    800  

Rente     13    -    

Overige baten     3.936    3.500  

Som der baten     709.492    521.950  

       

Toelichting op de baten:       

De voornaamste afwijkingen van de gerealiseerde baten ten opzichte van de begroting hebben betrekking op corona. 

Naast de tegemoetkoming van de Overheid (NOW, TOGS) van circa  € 20K is van Stichting Mondriaan fonds en Stichting  

VSB fonds circa  € 48K ontvangen voor corona steunmaatregelen.  Voor gastlessen is een bijdrage gerealiseerd van  

 circa € 22K. Derhalve zijn de gerealiseerde sponsorgelden in 2020 fors hoger uitgekomen ten opzichte van de 
begroting.   
De realisatie van de opbrengsten (met name rondleidingen, verhuur en pacht) is over de algemeen lager uitgevallen  

dan begroot. Dit is het gevolg van de sluiting. In de korte periode waarin het museum open is geweest is desalniettemin  

een omzet behaald van circa € 6K voor de winkel. Ook de omzet voor de entreegelden is relatief meegevallen.  

       

       

       

LASTEN    Realisatie  Begroting 

    2020  2020 

Beheer     -      33.850  

Personeelslasten     292.512    328.750  

Huisvesting     115.926    124.800  

Kantoorkosten      22.338    -    

Verkoopkosten     20.376    -    

Algemene kosten     36.602    -    

Lasten inzake projecten     56.448    48.790  

Lasten inzake herinrichting     86.740    -    

Exposities     38.139    27.000  

Som der lasten     669.080    563.190  

       

Toelichting op de lasten:       

De gerealiseerde personeelslasten zijn lager voornamelijk door minder inzet ZZP'ers als gevolg van de sluiting. 

De Gemeente Vlissingen heeft in 2020 ivm corona de huur verlaagd met circa € 10.000,- hetgeen het verschil verklaart 
ten opzichte van de begroting. 
In 2020 zijn extra kosten gemaakt voor corona aanpassingen in het museum, zoals een online ticketing systeem.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: de bestuursleden van Stichting Maritiem Museum Zeeland  

A. Verklaring over de in dit rapport opgenomen jaarrekening van 2020 

 

Onze oordeelonthouding 

Wij hebben opdracht gekregen de in dit verslag op pagina 1 tot en met 22 opgenomen jaarrekening 

2020 van Stichting Maritiem Museum Zeeland te Vlissingen te controleren.   

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de 

vennootschap. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraf ‘De 

basis voor onze oordeelonthouding’ zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-

informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit jaarverslag opgenomen 

jaarrekening te kunnen baseren. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de exploitatierekening over 2020; 
3. de staat van herkomst en besteding middelen; en  
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

 
Onzekerheid over de continuïteit 

Het COVID-19 virus heeft ook invloed op Stichting Maritiem Museum Zeeland. Op pagina 12 van de 

toelichting op de jaarrekening is door het bestuur toegelicht wat de impact van het virus op Stichting 

Maritiem Museum Zeeland reeds is geweest en met wat voor impact zij verder nog rekening houdt. 

Ook is toegelicht welke maatregelen het management al genomen heeft en welke maatregelen zij 

voornemens is nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar 

gestelde faciliteiten zij verwacht gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds 

onzekerheden blijven bestaan. Het management geeft daarbij aan dat er vooralsnog geen sprake is 

van een ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de onderneming. Wij hebben de 

uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en zijn van mening 

dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Doordat er onzekerheid is over wat de 

uiteindelijke economische impact van het COVID-19 virus zal zijn, spreekt er ook onzekerheid uit deze 

toelichting. Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-



 

informatie zijn wij van mening dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van 

afgifte van deze controleverklaring zijn, de onderneming de situatie in haar jaarrekening goed toelicht 

en haar jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn met het verslaggevingsstelsel. 

Rekening houdend met deze situatie is oordeel niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.  

De basis voor onze oordeelonthouding 

Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op 

economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele 

wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de omzet en de daarmee 

rechtstreeks samenhangende posten, die zijn opgenomen in de jaarrekening van de entiteit. Dit betreft 

hoofdzakelijk de opbrengsten uit entreegelden en de overige inkomsten en de daarmee rechtstreeks 

samenhangende posten. Voorgaand doet overige geen afbreuk aan ons oordeel over de accuratesse 

en rechtmatigheid van de verantwoorde kosten over het boekjaar 2020. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Maritiem Museum Zeeland zoals vereist in de Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit:   

- het bestuursverslag   
  

Vanwege het belang van de aangelegenheid/aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis 

voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om in overeenstemming met de RJ-Richtlijn 

640 Organisaties zonder winststreven (hierna: RJ 640) te overwegen of de andere informatie al dan 

niet:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van RJ 640 vereist is.   

 

Wij hebben opdracht gekregen de andere informatie te lezen en op basis van onze kennis en ons 

begrip, te verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere 

informatie materiële afwijkingen bevat. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met RJ 640. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  



 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslag-

gevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-

veronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden. 

Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze 

oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te 

verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren.  

 

Goes, 21 juni 2021 

Schipper Accountants B.V.  

 

 

 

A.W.F. van Strien MSc RA  
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