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JAARVERSLAG 2019
STICHTING MARITIEM MUZEEUM ZEELAND
Statutaire naam
De Stichting Maritiem Museum Zeeland is statutair gevestigd in Vlissingen en ingeschreven onder Hummer
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 vanen 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 regionaa) maritieme cultuuruitingen, to bevorderen.
Het MuZEEum wil haar potenties benutten en zich nadrukkelijk positioneren met een attractief en
onderscheidend aanbod.
Bestuur en directie
In 2019 heeft een bestuurslid afscheid genomen en heeft de stichting een nieuw bestuurslid mogen
verwelkomen.
Afgetreden in 2019
mevr. H. van Meerkerk, bestuurslid
Zittende bestuursleden 2019
dhr. A.G. Nauta, voorzitter
dhr. drs. P. G. van Druenen, vicevoorzitter
mevr. drs. D.M. Veneklaas Slots, penningmeester
dhr. mr. drs. P.W.A. van Namen, secretaris
dhr. M.F. Buijs, bestuurslid
Nieuw benoemde bestuursleden 2019
mevr. dr. J.L. Kool-Blokland
Overig
mevr. drs. M. Ruiter, directeur Zeeuws Museum, adviseur
dhr. ing. G.J.A.M. Adan, erevoorzitter
Directie
dhr. drs. O. Bakker, directeur
Samenvatting
Het Zeeuws maritiem muZEEum heeft een goed jaar achter de rug. Het aantal bezoekers steeg tot 46.238,
een stijging van 36% ten opzichte van 2018. Deze stijging is hoofdzakelijk to danken aan de heropening van
de gratis expositie Slag om de Schelde in de Oranjemolen. Het bezoek aan de Kazematten liep licht terug
als gevolg van een beperktere openstelling.
Een van de hoogtepunten van 2019 was de toetreding van het muZEEum tot het nationale Canonnetwerk,
voor de vensters Michiel de Ruyter, VOC-tijd en slavenhandel. Een erkenning van het nations►e belang van
het muZEEum Het Zeeuws maritiem muZEEum kreeg in 2019 het felbegeerde predicaat 'Kidsproof' met
een gemiddeld cijfer van kinderen van 8,4!!
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Organisatorisch kende het muZEEum weinig wisselingen. Met een zeer loyale grote groep vrijwilligers
heeft het muZEEum een stevige basis om het muZEEum dagelijks open to houden.
Achter de schermen is het muZEEum hard bezig met het vernieuwingsplan. In februari werd het muZEEum
verblijd met een royale gift van € 400.000,- van de BankGiro Loterij. Ook van landelijke fondsen kreeg het
muZEEum royale steun voor de vernieuwingsplannen. De teller staat nu op ruim 1 miljoen euro aan
inkomsten voor het plan voor een nieuwe presentatie. Het muZEEum werkt samen met twee bureaus voor
een uitwerking van de plannen.
Ook in 2019 werden er weer talrijke activiteiten georganiseerd, waaronder een symposium over de Canon
van Nederland, de Kinderkunstweek.
Exposities
In 2019 was het 75 jaar geleden dat Walcheren werd bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het Zeeuws maritiem muZEEum heeft daar uitgebreid aandacht aan besteed met de
exposities:
• 'Bommen en granaten' van beeldend kunstenaar Dani Ploeger, een expositie over wapens, kunst
en technologie.
•

'Operatie Infatuate I'

•

Een buitenexpositie tangs de routes die de geallieerden volgden bij de bevrijding van Vlissingen.

•

De route is gekoppeld aan de website, waar achtergrondverhalen en meer beeldmateriaal is to
vinden.
`Slag om de Schelde'

•
•

De expositie in de Oranjemolen over de Slag om de Schelde is vernieuwd en in juli 2019 heropend.
Ruim dertienduizend mensen hebben de tentoonstelling bezocht, voor de winterstop in november.

•

De expositie De Bezetting Verbeeld van Cees van der Burght is in 2019 gecontinueerd.

•

De presentatie van De Biber, de Duitse eenpersoons-duikboot uit WO II op de Groene Boulevard, is
aanzienlijk verbeterd.

Beheer en behoud collectie
De afgelopen twee jaar heeft het muZEEum een flinke inhaalslag gemaakt voor een beter beheer van de
collectie. Bijna 7.000 objecten zijn correct vastgelegd in de basisregistratie, van ruim 4.400 objecten zijn
nieuwe foto's gemaakt (beter en in hoge resolutie) en toegevoegd aan de basisregistratie. De foto's en
gegevens van de collectie zijn binnenkort allemaal beschikbaar via CollectieNederland.nl
Aanwinsten 2019
De familie Patijn heeft Brie schilderijen geschonken aan het Zeeuws Genootschap. Het Zeeuws maritiem
muZEEum mag deze werken in langdurige bruikleen tonen aan publiek.
Bruiklenen
Ook in 2019 heeft het muZEEum diverse objecten in bruikleen gekregen of in bruikleen verstrekt. Van
Erfgoed Zeeland is een collectie educatiemateriaal in bruikleen ontvangen. Het gaat hier om
historische/archeologische objecten die bij de vele educatieve projecten van het muZEEum gebruikt
kunnen worden. Voor de expositie 'Bommen en granaten' is zijn objecten geleend van diverse kunstenaars
zoals Dani Ploeger en Phil Bloom. Een bruikleencontract met het Scheepvaartmuseum is opnieuw
verlengd. Het betreft hier een historisch duikpak met toebehoren. Uitgaande bruiklenen waren er Haar
Keramiekmuseum Princessehof (objecten VOC-schip Rooswijk), Woon-/zorgcentrum Scheldehof (foto's
Koninklijke Schelde Groep van fotograaf Dert), en Haar de Loge Vrijmetselaars (stemkastje).
Samenwerkingsverbanden in 2019
In 2019 is het muZEEum actiever gaan samenwerken met de 4 andere themamusea to weten het Zeeuws
Museum, het Watersnoodmuseum, het Industrieel Museum Zeeland en het bevrijdingsmuseum Zeeland.
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Op gebied van tentoonstellingen en activiteiten werd actief samengewerkt met organisaties als het
Zeeuws Archief, gemeentearchief Vlissingen, NorthSeaPort, Cultuurwerf, Erfgoed Zeeland, Kunst Educatie
Walcheren, Zeeuwse Ankers, Zeeuwse Museum Vereniging en de VVV. Uiteenlopende activiteiten, voor
verschillende doelgroepen werden gedurende het jaar in samenwerkingsvormen tnt stand gebracht.
Met dank aan de sponsoren en fondsen
Op gebied van projecten en activiteiten heeft het muZEEum steun gekregen van o.a. Damen, North Sea
Port, ~brsted, 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.
Het herinrichtingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door een gift van de Bank Giro Loterij ten bedrage
van € 400.000,-, en bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds € 30.000,-, het VSB Fonds € 80.000,-,
het Mondriaanfonds € 100.000,-, Dioraphte fonds € 40.000,-, de Samenwerkende Maritieme Fondsen €
25.000,- en bijdragen van de MAR, Rabobank en de Stichting Moerman promotie Vlissingen.
Personeel
Aantal medewerkers muZEEum op 31 december 2019:
- 76 vrijwilligers inclusief gidsen en educatieteam
6 vaste krachten, 5,4 fte betaalde krachten
- 2 kinderdirecteuren (onbezoldigd)
Financien
Het muZEEum lijkt in rustiger vaarwater terecht to zijn gekomen. De bezuinigingen zijn gerealiseerd en er
kan weer met licht positieve blik vooruit gekeken worden. Het muZEEum sluit het boekjaar 2019 of met
een positief saldo van afgerond € 16.000. De hoogte van de algemene reserve per 31 december 2019 is
afgerond € 61.000 negatief. Er zijn onttrekkingen gedaan uit de bestemmingsreserves Kazematten en
Oranjemolen. Er is een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve Herinrichting. Voor 2020 zijn
opnieuw uitgaven gepland waarvoor onttrekkingen aan de diverse reserves voorzien zijn. Er is in 2018 een
bestemmingsreserve gevormd voor de herinrichting. Deze herinrichting, met een geplande start in 2021,
wordt financieel als een apart project gedocumenteerd. Het positieve saldo in 2019 voor het project
herinrichting is in de bestemmingsreserve opgenomen. Van het totaal aan opbrengsten bestaan de jaarlijks
terugkerende opbrengsten uit de budgetsubsidie van Gemeente Vlissingen en de entreegelden. De overige
posten zijn in principe eenmalige opbrengsten.
De toekomst
Het muZEEum zet in op een langdurige stabiele financiele 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. Er wordt nu ingezet op meerjarige structurele ondersteuning door de provincie
Zeeland.
Het muZEEum is intensief bezig met de uitwerking van het vernieuwingsplan. Overheden en fondsen
hebben inmiddels substantiele bijdragen toegezegd, totaal ruim 1 miljoen euro. Dit jaar moet duidelijk
worden welk ambitieniveau van de plannen gerealiseerd kan worden. De realisatie zal hoogstwaarschijnlijk
niet eerder dan najaar 2021 gaan plaatsvinden. Resultaat van het vernieuwingsplan is een attractiever
museum dat op termijn 60.000 bezoekers trekt en zorgdraagt voor een stabielere financiele positie van het
muZEEum. De begroting van 2020 is grotendeeis vergelijkbaar aan die van 2019. De baten voor 2020 zijn
geprognotiseerd op € 522.000,-, de lasten op € 563.000,-. Na mutaties bestemmingsreserves is het
verwachte resultaat over 2020 een kleine plus van € 1.000,-.
Impact coronavirus / COVID-19
In het boekjaar 2020 is ook Stichting Maritiem Museum Zeeland getroffen door het virus COVID-19 . De
impact van het virus heeft geleid tot een sluiting van het museum met ingang van 13 maart 2020. Op het
moment van schrijven is nog niet bekend wanneer deze opgelegde maatregelen opgeheven worden en
waarna het museum weer open kan voor haar bezoekers. Door directie is een impact-analyse gemaakt van
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de financiele impact van de sluiting van het museum op de financiele positie van de stichting. Afhankelijk
van de datum waarop het muZEEum in beperkte mate of geheel weer opengesteld mag worden, is de
negatieve financiele impact minimaal tussen de € 40.000,- en € 90.000,- als gevolg van het ontbreken van
entreegelden, opbrengsten uit zaalverhuur en opbrengsten uit winkelverkopen. De stichting bekijkt
momenteel op Welke posten nog bezuinigd kan worden, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. De
Stichting is in overleg met gemeente en provincie voor een eventuele compensatie regeling.
De stichting beschikt met de verworven herinrichtingsgelden voorlopig over voldoende liquide middelen.
Echter fonds- en overheidsgelden voor de herinrichting zijn bestemmingsgelden voor de geplande
herinrichting en zijn derhalve alleen als noodvoorzieningta gebruiken. De stichting maakt gebruik van de
compensatieregelingen (NOW en TOG) en heeft de gemeentelijke als provinciale overheid om
ondersteuning gevraagd.
Wij danken alien die hebben bijgedragen tot het in standhouden van ons attractieve MuZEEum.
Vlissingen,
13 mei 2020
dhr. A.G. Nauta, ~oorz'ttter ~
..-~`
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mw, drs. D.M. Venek{aas 5iots, penningmeester
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STICHTING MARITIEM MUSEUM 2EELAND

ACTIVA

2018

2019
€

€

€

€

VASTE ACTIVA
Inventaris

0

0

2.663

3.999

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

30.577
17.933
7.799
19.331

32.101
20.516
9.560
17.007

Totaal vorderingen
Liquide middelen

TOTAAL

79.183

75.640

397.417

104.300

479.263

183.939
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PASSIVA

STICHTING MARITIEM MUSEUM ZEELAND

2018

2019
€

€

€

€

STICHTINGSVERMOGEN
-77.554

-61.162

Algemene reserve
VASTGELEGD VERMOGEN

21.644
13.638
33.208
8.294
5.018
25.000

21.644
13.638
23.866
2.884
355.133
25.000

Bestemmingsfonds MuZEEum
Bestemmingsfonds Undersea Archealogical
Bestemmingsfonds Kazematten
Bestemmingsfonds Oranjemolen
Bestemmingsfonds Herinrichting
Bestemmingsreserve aanpassing depots
Totaal vastgelegd vermogen

442.165

106.802

5.650
0

8.500
11.706

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Obligatielening
Gemeente Vlissingen
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
10.106
36.309
10.849
4.000
10.904
31.457
30.861

11.791
15.290
8.431
2.000
11.089
22.826
21.184

Gemeente Vlissingen
Crediteuren
Loonheffing
Lening audiotour
Voorzieningen
Nog to betalen bedragen
Vooruitontvangen bedragen

TOTAAL

92.611

134.485

479.263

183.939
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EXPLOITATIEREKENING 2019

STICHTING MARITIEM MUSEUM ZEELAND

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

€

€

339.049
410.500

282.000
0

333.698
0

156.472

160.000

153.100

48.172

53.446

61.130

3.426

1.000

6.038

957.618

496.446

553.966

481.914

480.446

512.998

Lasten inzake projecten
Lasten tbv herinrichting

14.752
60.385

15.000
0

43.993
0

Exposities

48.812

16.000

10.571

Totale Lasten

605.864

511.446

567.562

Exploitatieresultaat
Exploitatieresultaat excl. Herinrichting

351.754
1.640

-15.000
-15.000

-13.596
-13.596

-9.342
-5.410
0
350.115
0
16.392
351.754

-10.000
-5.000
0
0
0
0
-15.000

-15.422
-3.589
-21.867
5.018
25.000
-2.736
-13.596

Baten
Subsidie, donaties
Bijdragen tbv herinrichting
Entreegelden
Overige inkomsten
Overige baten
Totale Baten
Lasten:
Beheer

Onttrekking Bestemmingsfonds Kazematten
Onttrekking Bestemmingsfonds Oranjemolen
Onttrekking Bestemmingsreserve Knelpunten
Toevoeging Bestemmingsfonds Herinrichting
Toevoeging Bestemmingsreserve aanpassing depots
Verwerking resultant in algemene reserve
Totaal mutaties reserves
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STICHTING MARITIEM MUSEUM ZEELAND

RESULTAATBESTEMMING 2019

2018

Verdeling

2019

€

€

€

351.754

Exploitatieresultaat 2019
Stichtinasvermogen
Aigemene Reserve

-77.554

16.392

-61.162

Vastgeleqd Vermoaen
Bestemmingsfonds MuZEEum
Bestemmingsfonds Undersea Archealogical
Bestemmingsfonds Kazematten
Bestemmingsfonds Oranjemolen
Toevoeging Bestemmingsfonds Herinrichting
Toevoeging Bestemmingsreserve aanpassing depots
Totaal bestemmingsfondsen

21.644
13.638
33.208
8.294
5.018
25.000
106.802

0
0
-9.342
-5.410
350.115
0
335.363

21.644
13.638
23.866
2.884
355.133
25.000
442.165

29.248

351.754

381.002

Totaal
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STICHTING MARITIEM MUSEUM ZEELAND

START VAN HERKOMST EN BESTEDING MIDDELEN

Balans 1
januari

Balans 31
december

Mutatie

Kasstroom

€

€

€

€
16.392

Resultaat 2019
Activa
Debiteuren

30.577

32.101

1.524
-1.336

Voorraad

3.999

2.663

Vooruitbetaalde kosten

7.799

9.560

1.761

Overige vorderingen

19.331

17.007

-2.325

Te ontvangen omzetbelasting

17.933

20.516

2.583
-2.207

Af:
Passiva
-2.850

8.500

5.650

Bestemmingsfonds MuZEEum
Bestemmingsfonds Undersea Archealogical

21.644

21.644

0

13.638

13.638

0

Bestemmingsfonds Kazematten
Bestemmingsfonds Oranjemolen

33.208

23.866

-9.342

8.294

2.884

-5.410

Bestemmingsfonds Herinrichting

5.018

355.133

350.115

Bestemmingsreserve aanpassing depots

25.000

25.000

0

8.431

-2.418

Obligatielening

Af to dragen loonbelasting

10.849

Overige verplichtingen

73.223

55.100

-18.123

Crediteuren

36.309

15.290

-21.019

4.000

2.000

-2.000

21.812

11.791

-10.021

Lening audiotour
Schulden Gemeente Vlissingen

278.932

Af:

293•~~~

Mutatie geldmiddelen

Schipper Accountants ~a~T,~,
- blad 9 -

Uitsluitend voor identificatiedceleinden
ge~vaarmerkt namens
SchipperAccountants B.V.
i3`S
d.d...»..«..«...........»
.............«.............

P~Taaf voor identificatiedceleinden

STICHTING MARITIEM MUSEUM 2EELAND

JAARREKENING 2019

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Maritiem Museum Zeeland, gevestigd to Vlissingen, bestaan hoofdzakelijk uit het
beheer en het tentoonstellen van een veelzijdige collectie authentieke voorwerpen, modellen en kunst.
Continuiteit
Het stichtingsvermogen is ultimo 2019 negatief. In augustus 2014 heeft de gemeenteraad
van Vlissingen ingestemd met vergaande bezuingingen op de subsidie-uitgaven aan het muZEEum
Deze voorgenomen bezuinigingen hebben vanaf 2016 hun beslag gekregen. De begroting 2020 ligt in lijn met
afgelopen jaar.
Eris een liquiditeitsprognose opgesteld voor de periode 2020 en 2021. Uit deze prognose blijkt dat er in de jaren
2020 en 2021 geen liquiditeitstekorten verwacht worden. Er zijn betalingsafspraken gemaakt
met de belangrijkste crediteur, zijnde de Gemeente Vlissingen. Op grond hiervan zijn de toegepaste grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuiteit.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominate waarde.
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij specifiek voor een balanspost anders vermeld,
en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Voorraden
Voorraden en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de
voorraden.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominate waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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 to rekenen entreegelden uit het museum. De overige
inkomsten betreffen zaalverhuur en alle overige opbrengsten van de diverse uitgevoerde
projecten en diverse inkomsten.

Sch~pper Accountanfi~ ~.~.
Uitsluitend voor identificatiedceleinden

- blad 10 -

ge~vaarmerkt namens

SchipperAccountants B.V. ~ 3~~
d.d.......»......»..........»..........
p~raaf voor identificatiedceleinden

~J

STICHTING MARITIEM MUSEUM ZEELAND

JAARREKENING 2019

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 materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Som der financiele baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.
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JAARREKENING 2019

STICHTING MARITIEM MUSEUM ZEELAND

TOELICHTING OP DE ACTIVA

€

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad:
Balans 1 januari
Inkoop Museumjaarkaarten

€

3.999
9.657
13.656

Totaal
10.993

Verkoop Museumjaarkaarten

2.663

Balans 31 december

Vorderingen
32.101
0

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

32.101

Balans 31 december
Per 28 maart 2020 is daarvan ontvangen:

€

21.145

Omzetbelastinq
Dit betreft de aangiften van november en december 2019.

Vooruitbetaalde kosten
Verzekeringen
Contracten alarm- en brandmeldcentrale
Abonnementen automatisering
Diversen

20.516

3.581
1.537
2.797
1.646
9.560

Balans 31 december

Overige vorderingen
Te onNangen rente
Te ontvangen afrekening Museumkaart 2019
Diversen

8
12.926
4.073
17.007

Balans 31 december
Per 12 april 2019 is daarvan ontvangen:

€

17.007

Liquide middelen
Kas
Bank 34.93.25.847
Bank 10.96.649.985
Bank 03.38.303.669
8edrijfsspaarrekening 34.93.441.940

334
16.834
14.195
494
365.560
397.417

Totaal liquide middelen"
Binnen de liquide middelen zijn de ontvangen bijdragen voor het project
herinrichting opgenomen.
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JAARREKENING 2079

TOELICHTING OP DE PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

€

Balans 1 ianuari
Algemene reserve
Exploitatieresultaat 2019

€

-77.554
16.392

Balans 31 december
Algemene reserve

-61.162

Het positieve resultaat 2019 wordt toegevoegd aan het gecumuleerd resultaat. Het eigen vermogen
is per eindbalansdatum negatief.
VASTGELEGD VERMOGEN

€

€

De collectie van het MuZEEum is grotendeels eigendom van de Gemeente Vlissingen. In een besluit van 22-11-2001
van College 68W Vlissingen is bepaald dat de opbrengst van het afstoten van museale collectiestukken beschikbaar
worden gesteld als subsidie. Voorwaarde is dat deze subsidie uitsluitend dient to worden besteed voor aankopen
t.b.v. de museale collectie van het MuZEEum.
Balans 1 ianuari
Bestemmingfonds MuZEEum

21.644

Verkopen
Aankopen

0
0

Balans 31 december
Bestemmingfonds MuZEEum

21.644

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 Haar VOC objecten to
financieren: 11.790 pond. Het bestuur gaat akkoord mits ailes boekhoudkundig apart gehouden wordt.
Balans 1 ianuari
Bestemmingsfonds Undersea Archealogical

13.638

Donatie

0

Balans 31 december
Bestemmingsfonds Undersea Archealogical

13.638

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 2019 zijn in mindering gebracht op dit fonds.
Balans 1 ianuari
Bestemmingsfonds Kazematten

33.208

Aanvulling
Onttrekking

0
9.342

Balans 31 december
Bestemmingsfonds Kazematten

23.866
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STICHTING MARITIEM MUSEUM 2EELAND

TOELICHTING OP DE PASSIVA, vervolg
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 2019 zijn in mindering gebracht op dit fonds.
Balans 1 ianuari
Bestemmingsfonds Oranjemolen

8.294

Aanvulling
Onttrekking

0
5.410

Balans 31 december
Bestemmingsfonds Oranjemolen

2.884

In 2018 is een bestemmingsfonds Herinrichting gevormd ivm de kosten
die de komende jaren venvacht worden op het gebied van de vernieuwingsplannen.
Balans 1 ianuari
Bestemmingsfonds Herinrichting

5.018
410.500
60.385

Aanvulling
Onttrekking
Balans 31 december
Bestemmingsfonds Herinrichting

355.133

In 2018 is een bestemmingsreserve aanpassing depots gevormd ivm de kosten
die in 2020 gemaakt zullen worden bij de aanpassing van de depots.
Balans 1 ianuari
Bestemmingsreserve aanpassing depots

25.000

Aanvulling
Onttrekking

0
0

Balans 31 december
Bestemmingsreserve aanpassing depots

25.000
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JAARREKENING 2019

TOELICHTING OP DE PASSIVA, vervolg

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Obligatielenina
Voor een deel van de financiering van de Stichting is gekozen voor een obligatielening.
De lening bestaat uit obligaties met een totale nominate 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 to worden, daama komen niet
verzilverde obligaties niet meer in aanmerking voor uitbetaling.
Stand per 31 december 2019
Terugbetalingsverplichting 2020
Langlopend deel per 31 december 2019

8.500
2.8505.650

De terugbetalingsverplichting voor 2020 is verantwoord onder de schulden op korte termijn.

Gemeente Vlissingen

0

Regeling met de Gemeente Vlissingen
Op 18 September 2006 heeft de gemeente Vlissingen een betalingsregeling
aangeboden inzake twee niet betaalde nota's voor gedetacheerd personeel
(directeur/conservator) voor de jaren 2002 en 2004 met een totaalbedrag van
€ 141.675. De regeling houdt een aflossingsverplichting in van € 10.000 perjaar. Per 31
december 2019 bedroeg de restschuld € 11.706. De looptijd van deze restschuld
is nog een jaar.
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STICHTING MARITIEM MUSEUM ZEELAND

TOELICHTING OP DE PASSIVA, vervolg

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

€

Crediteuren
Gemeente Vlissingen *
Overige

€

11.791
15.290
27.081

Balans 31 december
Loonheffinq
Af to dragen loonbelasting/premies december 2019

8.431
8.431

Balans 31 december
Leninq audiotour
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.

2.000

2.000

Balans 31 december
Vaorzieningen
Vakantiedagenverplichting
Vakantiegeldverplichting

1.788
9.301

Balans 31 december

11.089

Noq to betalen bedragen
Accountant, jaarrekening 2019
Terug to betalen obligaties
Afrekening energiekosten
Diversen

7.500
6.200
5.088
4.038
22.826

Balans 31 december
Vooruitontvangen bedragen
Diverse sponsorgelden

21.184

Van het totale bedrag a € 21.184 zal een bedrag a € 4.840 pas
in boekjaar 2021 toegerekend warden aan de baten.
21.184

Balans 31 december

92.611

Totaal schulden korte termijn 31 december 2018

' De schuld aan de Gemeente Vlissingen bestaat uit het nog of to lossen bedrag inzake de
betalingsregeling van de salariskosten van de oud directeur zoals beschreven op paging 14.
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JAARREKENING 2019

NIET OP DE BALANS OPGENOMEN 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 oroiecten
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
een gedeelte van de ontvangen subsidie terugbetaald dient to warden.
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JAARREKENING 2019

Toelichting op de exploitatierekening, baten

BATEN

Baten:
a Structurele subsidie
b Sponsorgelden, donaties, bijdragen
c Opbrensten project herinrichting
Totaal subsidie, donaties
Entreegelden
Totaal entree
Netto opbrengst zaalverhuur
Pacht Horeca / Huur kantoorruimte
Rondleidingen
d Opbrengst havenrondvaarten
Netto omzet't Spui / Drukkery
Netto omzet Winkel
Netto omzet verkoop Museumkaart
Rente
Overige baten
Totaal overige baten

Totale Baten

Realisatie

Begroting

2019

2019

€

€

221.000
118.049
410.500
749.549

221.000
61.000
0
282.000

156.472
156.472

160.000
160.000

16.547
21.918
3.777
0
1.581
3.746
595
8
3.426
51.598

16.050
15.656
3.000
10.720
2.500
4.750
750
20
1.000
54.446

957.618

496.446
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STICHTING MARITIEM MUSEUM ZEELAND

JAARREKENING 2019

Toelichting op de exploitatierekening, baten

a Op 14 december 2018 heeft de Gemeente Vlissingen via een beschikking de subsidie voor 2019 toegekend.
Definitieve vaststelling van de subsidie geschiedt echter op basis van financiele
(conform bepalingen art. 27a van de ASV 2012) en inhoudelijke verantwoording over de activiteiten van dat
jaar. De stukken ter verantwoording dienen voor 1 juni 2020 to warden ingediend.
Voor de expositie 'Slag om de Schelde' zijn bijdragen ontvangen van Gemeente Vlissingen,
St. Moerman Promotie Vlissingen (SMPV), Vereniging Vrienden van het muZEEum, Stichting van de Sande,
Kattendijke Drucker Stichting, Hurgronjefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, St. Michiel,
Van de Velde Publicatiefonds, Gemeente Sluis en de Vlissingse Ondernemers Centrale.
Het totaal aan bijdragen voor dit project bedraagt € 29.695.
Provincie Zeeland heeft een bijdrage beschikbaar gesteld tbv uitlichting en beleving van de Biber.
Ook zijn er sponsorgelden ontvangen van under meer Damen, fdrsted, North Sea Port, Loodswezen
en notaris Hervvig.
Ter dekking van de abonnementskosten audiotour is een donatie ontvangen.
c Voor het project herinrichting zijn in 2019 bijdragen ontvangen van
BankGiroLoterij (€ 400.000) en Gemeente Vlissingen (€ 10.500).
d De opbrengsten havenrondvaarten uit entree zijn komen to vervallen in 2019. North Sea Port heeft een vaste
bijdrage toegekend voor 2019 van € 7.500.
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Toelichting op de exploitatierekening, lasten

LASTEN

Realisatie

Begroting

2019

2019

€

€

14.752
60.385

15.000
0

222.303
51.976
22.704
296.983

228.498
69.526
21.541
319.565

32.870
32.870

26.526
26.526

63.355
33.588
26.519
123.461

61.750
30.000
19.860
111.610

Totaal collectie

9.218
9.218

7.960
7.960

Totaal audiotour

7.034
7.034

0
0

Overige lasten
Totaal overige lasten

2.270
2.270

1.785
1.785

Public Relations
Totaal public relations

10.078
10.078

13.000
13.000

557.052

495.446

48.812
48.812

16.000
16.000

605.864

511.446

Lasten:
a Projectlasten Interreg
Projectlasten herinrichting
b Salarislasten vast personeel
Vergoedingen overig personeel
Overige (kantine, scholing etc.)
Totaal personeel
c Bureaukosten
Totaal bureau
Huur gebouw
Gas, water, elektra
d Overige
Totaal huisvesting
Collectie

e Audiotour

Totaal kosten beheer
f Kosten expositie / evenementen
Totaal kosten expositie / evenementen
Totale lasten
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JAARREKENING 2019

Toelichting op de exploitatierekening, lasten

LASTEN

a In de projectlasten zijn opgenomen de uitgaven met betrekking tot de Interregprojecten T8M en WOII
en het project herinrichting.
b In de salariskosten zijn verwerkt de kosten in verband met het wegwerken achterstanden
collectie. Tegenover deze kosten staat een bijdrage van Gemeente Vlissingen.
c Binnen de bureaukosten zijn opgenomen: de extra kosten vanwege investeringen
automatisering.
d Binnen de kosten overig zijn verantwoord: de aanschaf van tafeis die gebruikt worden
bij de verhuur van diverse ruimten in het muZEEum aan externe partijen.
Deze kostenrubriek bestaat verder oa uit kosten onderhoud gebouwen, schoonmaakkosten,
gemeentelijke belastingen en diverse contractkosten mbt de huisvesting.
e De abonnementskosten audiotour worden gedekt door een hiervoor ontvangen donatie.
f De kosten exposities en evenementen zijn gedekt uit de diverse sponsorgelden en bijdragen
zoals vermeld in de toelichting bij de baten.
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JAARREKENING 2019

Gebeurtenissen na balansdatum

•

De uitbraak van het COVID-19 virus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de
wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus worden aangemerkt als gebeurtenissen
na balansdatum die Been nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve
niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt.
In het boekjaar 2020 is ook Stichting Maritiem Museum Zeeland getroffen door het virus COVID-19.
De impact van het virus heeft geleidt tot een sluiting van het museum met ingang van 13 maart 2020.
Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer deze opgelegde maatregelen opgeheven worden
waarna het museum weer open kan voor haar bezoekers. Door directie is een impact-analyse gemaakt van de
financiele impact van de siuiting van het museum op de financiele positie van de stichting. Afhankelijk van de
datum waarop het museum in beperkte mate of geheel weer opengesteld mag worden, is de negatieve financieie
impact minimaal tussen de € 40.000,- en € 90.000,- als gevolg van het ontbreken van entreegelden,
opbrengsten uit zaalverhuur en opbrengsten uit winkelverkopen. De stichting bekijkt momenteel op Welke posten
nog bezuinigd kan warden, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. De Stichting is in overleg met gemeente
en provincie voor een eventuele compensatie regeling.

•

De stichting beschikt met de verworven herinrichtingsgelden voorlopig over voldoende liquide middelen.
Echter fonds- en overheidsgelden voor de herinrichting zijn bestemmingsgelden voor de geplande herinrichting
en zijn derhalve allee~ als noodvoorziening to gebruiken. De stichting maakt gebruik van de compensatieregelingen
(NOW en TOG) en heeft de gemeentelijke als provinciale overheid om ondersteuning gevraagd.

•

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuiteitsveronderstelling.
Hoewel de financiele impact van de uitbraak van het coronavirus ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog niet
volledig duidelijk is, zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare informatie, de inmiddels genomen
maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuiteitsveronderstelling
niet geraakt wordt.
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EzploiWtieresulWat 2014 Nm 2019

Baten:
Gemeente Vlissingen
Subsidies en bijdragen voor projecten
Opbrengsten project hennrichting
Entree Belden
Overige inkomsten
Eenmalige middelen, donaties
Tatale Baten
Lasten:
Projectlasten Interreg
ProjecUasten herinnchting
Persaneelskosten
Bureaukosten
Huisvesting: huur
Huisvesting: gaslwater/elektra
Huisvesting: overige
Subfotaal Huisvesting
Callectie
Totaal Operetionele Kasten Beheer Co/1ecGe
Audiotour
Expasitie
Public Relations
Bestuurskosten
Totaal Operetionele Kosten Exposifies d Promotle
Afschrijving inventaris
Totaal Kap~7aalslasten
TOWIe Lasten
EzploiWtieresultaat

Mufatie Bestemmingsfonds Kazematten
Mutatie Bestemmingsfonds Oranjemolen
Mutatie Bes[emmingsreserve Alarmsysteem / IT
Mutatie Bestemmingsreserve Knelpunten
Mu[atie Bestemmingsreserve Hennrich[ing kelder
Mutatie Bestemmingsreserve audiotour
Mutatie Bestemmingsfonds Hennrichting
Mu[atie Bestemmingsreserve aanpassing depots
Verwerking resultaat in algemene reserve
Totaal mutaties reserves

STICHTING MARITIEM MUSEUM 2EEUND

2019

2018

2017

2016

2015

2074

€

€

€

€

€

€

221.000
30.000
410.500
156.472
51.598
88.049
957.618

220.011
30.000
0
153.100
67.168
83.687
553.966

262.935
0
0
171.262
60.967
35.649
530.812

319.419
0
0
124.155
57.977
9.396
510.947

375.525
130.704
0
130.356
44.706
26.160
707.452

377.792
123.812
0
125.581
41.105
30.630
698.920

14.752
60.385
296.983
35.140

43.993
0
332.163
39.640

23.118
0
324.434
38293

13.290
0
308.532
40.856

11.258
0
273.Sfi5
32.977

212.032
0
330.646
31.249

63.355
33.588
26.519
123.461
9218
539.939

62.174
27.639
24.497
714.309
8.081
538.186

67.255
27.973
22.695
111.921
11.721
509.487

62.545
39.766
34.009
136.320
75.579
514.577

64.882
40.968
23.943
129.793
23215
470.808

64.340
41.701
24.659
130700
10.799
714.226

7.034
48.812
10.078
0
65.924

7.801
10.571
11.003
0
29.375

17.561
30.018
13.439
6
55.018

0
19.019
11.662
fi
30.687

0
20.149
25.116
0
45.271

0
10.878
22.359
D
33.237

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

111
111

605.864

Sfi7.562

564.507

545.263

576.080

747.575

351.754

•13.596

73.694

-%.316

191.373

~S.fi55

-9.342
-5.470
0
0
0
0
350.115
0
16.392
351.754

-15.422
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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 2019
Onze oordeelonthouding
Wij hebben opdracht gekregen de in dit verslag op pagina 1 tot en met 22 opgenomen jaarrekening 2019
van Stichting Maritiem Museum Zeeland to Vlissingen to 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 controleinformatie to verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
to kunnen baseren.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de exploitatierekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en
andere toelichtingen.
Materiele onzekerheid over de continuiteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continu~iteit' in de toelichting op paging 10 van de jaarrekening,
waarin uiteengezet is dat de entiteit een negatief stichtingsvermogen heeft (exclusief
bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves) en er sprake is van een structurele korting op de to
ontvangen subsidie tot en met 2018. Tevens heeft toelichting plaatsgevonden omtrent niet to verwachten
liquiditeitstekorten in 2020 en 2021 en gemaakte betalingsafspraken met de belangrijkste crediteur. Deze
condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continu~iteitsveronderstelling van de entiteit.Ons oordeel is niet
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Het COVID-19 virus heeft ook invloed op Stichting Maritiem Museum Zeeland. Op paging 22 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 to nemen, waarbij ook is aangegeven van Welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten
zij verwacht gebruik to 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 continu'iteit van de onderneming. Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de

AI onze dienstverlening is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Middelburg onder
Hummer 3/2013. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en kunnen worden geraadpleegd op onze website www.5chipperAccountants.nl
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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 continu~iteit
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 acrd 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 2019.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Maritiem Museum Zeeland zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Vi0) 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) to overwegen of de andere informatie al dan niet:
-

met de jaarrekening verenigbaar is en Been materiele afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van RJ 640 vereist is.

Wij hebben opdracht gekregen de andere informatie to lezen en op basis van onze kennis en ons begrip,
to verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, to overwegen of de andere informatie
materiele 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.
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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 to 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 continu~iteit voort to zetten. Op grond van genoemd verslag-gevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continu~iteits-veronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap to liquideren of de bedrijfsactiviteiten to beeindigen of als
beeindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continu~iteit 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 to
verkrijgen om daarop ons oordeel to kunnen baseren.
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