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Voorwoord 

Geachte lezer, 

Was 2020 al een een jaar om gauw te vergeten; 2021 was zo mogelijk nóg meer 

bijzonder. We moesten maar liefst 117 museumdagen (bijna 60% meer dan in 2020) 

onze deuren gedwongen gesloten houden. Toch kenden we - tussen de perioden van 

lockdown door - ook hele goede weken. Die konden echter niet voorkomen dat onze 

bezoekersaantallen ver achterbleven bij de prognose.

Pas op zaterdag 5 juni konden we onze deuren weer openen en bezoekers verwelkomen.

Voor de eerste 15 groepen of individuele bezoekers hadden we een heerlijke manauslof 

klaarliggen om hen een beetje te laten ’meevieren’ in onze blijdschap over het feit dat we 

weer open mochten.
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Ook achter de schermen is niet stil gezeten. We waren weliswaar gesloten, maar hebben 

geen winterslaap gehouden. Grote ’schoonmaak’ zorgde er voor dat we weer wat 

efficiënte vierkante meters oplagruimte kregen. Ook is er veel tijd en energie gestopt 

in de ontwikkeling van een audiotour, waarvoor we in september geld kregen van het 

Kickstartcultuurfonds. Voor kinderen wordt het museum ook steeds attractiever. De 

eerste van een serie kijkkasten werd geplaatst. We ontwikkelen die in samenwerking met 

een docente cultureel-erfgoed uit Weststellingwerf. Aan alle kijkkasten wordt ook een 

toeristische tip voor de ouders gekoppeld.
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3.270 bezoekers

Corona

Wisselexposities 

VlechtExpress  

lockdowns

Veerkieker-project

Locomotief 

35 vrijwilligers

Mondkapjes
  

2021
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Missie
De stichting heeft ten doel “het verwerven, bewaren, onderhouden en tentoonstellen 

door middel van het exploiteren van een museum”. Het Nationaal Vlechtmuseum 

beantwoordt aan de definitie, die het International Council of Museums (ICOM) in 1974 

heeft vastgesteld voor musea, en die luidt: “Een museum is een permanente instelling 

ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, 

niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en 

zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover 

informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

Visie
Het museum wil zoveel mogelijk mensen een bijzondere ervaring bieden rond het 

vlechten en de geschiedenis van Noordwolde als vlechtdorp. Het museum wil zich 

beter profileren als cultuurhistorisch / cultuurtoeristisch centrum van Noordwolde en 

een verbinding leggen tussen vlechten, de verhalen van Zuidoost Friesland en die van 

de Koloniën van Weldadigheid door gerichte marketing en door samenwerken met 

strategische partners in binnen- en buitenland. Het Vlechtmuseum is een levendig 

museum, met de vaste opstelling als basis. Daaromheen worden activiteiten en tijdelijke 

tentoonstellingen georganiseerd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
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Bestuur en medewerkers 

Het bestuur bestond uit: Michiel Kranendonk (voorzitter), Hasker de Jong (secretaris), Leo 

Stolk (penningmeester) Aimée Streefland en Jan Bekhof.  Er werd doorgaans maandelijks 

vergaderd en de functies zijn onbezoldigd. Het omvormingstraject naar een Raad van 

Toezicht is in 2021 afgerond.

Bianca Veldhuizen (officemanager) en Iwan van Nieuwenhoven (directeur-bestuurder)

zorgden samen voor de aansturing van het museum en het culturele blok.
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Educatieprogramma’s 

Het museum participeert in het project Veerkieker. Leerlingen uit groep 7 van openbare 

basisscholen in de Stelingwerven bezochten na de zomervakantie het museum op 

donderdagochtenden. In het kader van het vak Heemkunde leerden zij iets over de 

historie van de streek en het rietvlechten. Het project dat ook verbinding met de 

streektaal Stellingwerfs heeft, is opgezet in samenwerking met scholenkoepel Comprix.

De hele eerste helft van het jaar con het project geen doorgang vinden. Vanaf medio 

september heeft dit project slechts vijf maal kunnen plaatsvinden. Daarna gooide corona 

weer roet in het eten.

Het project Luit en Lammachien laat kinderen kennismaken met leeftijdsgenoten die 100 

jaar geleden leefden. Op die manier maken ze ook kennis met vlechten en leren ze dat 

het destijds een belangrijke bron van inkomen was. 
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cijfers
en financiën

Meer gedetailleerde financiële informatie in het financieel jaarverslag vanaf pagina 20.

Balans per 31 december 2021
Vorderingen

Deze post is lager ten opzichte van 2020 vanwege de toekenning van een lagere 

coronacompensatie van de Gemeente Weststellingwerf over 2021, welke in 2022 is 

ontvangen.

Liquide middelen

Vanwege het resultaat over 2021 is deze post gestegen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting is nagenoeg gelijk gebleven.

Langlopende projecten

Dit betreft vooruit ontvangen subsidies publicatie Bert Looper, omvorming naar RvT en 

cultuurprijs Bercoop Fonds. Deze posten zijn vanaf 2021 voor de bestemming ingezet.

Kortlopende schulden

De post overlopende passiva betreft terug te betalen NOW subsidies, omdat de 

stichting niet aan de voorwaarden kon voldoen. Ook is hier een bedrag opgenomen 

om met terugwerkende kracht (ook over 2021) jaarlijks een bonus uit te keren aan de 

officemanager t.b.v. een pensionevoorziening.

Overige vorderingen en overlopende activa

Hier zal nog een bedrag van € 5000 moeten worden opgenomen als vordering op het 

Cultuurcluster

Winst- en verliesrekening over 2021
Netto Omzet

De netto omzet is, ondanks het feit dat er 60% méér sluitingsdagen waren, met 24% 

toegenomen. 

Overige bedrijfsopbrengsten 

De gemeente Weststellingwerf heeft een subsidie van € 15.207 toegekend in het kader 

van de coronacompensatie. Deze wordt ingezet ter dekking van de omzetderving en de 

kosten met betrekking van coronamaatregelen.

Lonen

De inhuur van derden is vanwege ziekte van de officemanager en extra inzet rond 

UNESCO-activiteiten, dit jaar hoger. 

Bedrijfskosten

Nieuw vanaf 2021 is de stucturele schoonmaak van het gebouw. De post zaalhuur laat 

beduidend minder opbrengst zien vanwege de gedwongen sluiting door corona. 
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Vrijwilligers: het ware goud 

Het museum kent 35 actieve vrijwilligers. Vooral de combinatie van de verschillende 

organisaties zorgt voor een verbreding van de vrijwilligersgroep. Zij vormen het hart van 

het culturele cluster in Noordwolde. 

Tijdens de perioden van gedwongen sluiting is er steeds contact met de vrijwilligers 

gehouden, door het versturen van corona-updates binnen een uur na de 

persconferenties. Daarin werd samengevat wat de consequenties voor het museum 

waren. In veel gevallen was de boodschap ’er verandert niets’, maar we hadden weer 

even digitaal contact in een tijd dat live-contact niet raadzaam was.

Ook werd de (deels alleenstaande) vrijwilligers steeds moed ingesproken om de 

moeilijke periode door te komen. Ook brachten we hen in februari allen persoonlijk een 

appeltaartje toen duidelijk werd dat we nog even door de ’zure’ appel heen moesten 

bijten. 

Helaas moest een voorgenomen vrijwilligersbijeenskomst in 2021 enkele malen 

geannuleerd worden vanwege lockdowns of beperkingen van de groepsgrootte.
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In de media

Het Nationaal Vlechtmuseum haalde in 2021 veelvuldig de media. Een greep uit de 

publiciteit:

In februari kregen we bezoek van het bekende tv-programma Tussen Kunst en Kitsch. Het 

leverde een reportage op van 10 minuten in Tussen Kunst en Kitsch Extra. 

Met de bijzondere expoisitie Rotan van de Wieg tot het graf scoorden we meteen na 

het eindigen van de lockdown veel publiciteit. De expositie liet de ontwikkelingen van 

wiegen door de eeuwen heen zien. Ook was er aandacht voor gevlochten grafkisten.

In juni haalden we de krant met een artikel over een van pitriet gevlochten kinderwagen 

die twee vrienden van sc Heerenveen-trainer Johnny Jansen aan de kersverse vader 

overhandigden. Alledrie zaten ze hier rond de jaren ’80 op school, toen die dienst deed 

als MAVO.

In juni was uiteraard media-aandacht voor het feit dat we na een lange periode van 

gedwongen sluiting weer open mochten.
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Ook haalden we de krant met de eerste van een serie kijkkasten die in het museum 

komen.

Aandacht voor een betere herkenbaarheid van het museum, na het aanbrengen 

van speciale raamfolie. Ook de entree van het museum en de bibliotheek werden 

herkenbaarder.

In juli en augustus reed de VlechtExpress weer. Het musuem heeft de expoitatie daarvan 

overgenomen en we combineren dat nu in een arrangement met museumbezoek. 

Uiteraard kwam dat in de krant.

In augustus haalden we de media met onze samenwerking met Dagbesteding 

Spokedam in Noordwolde. Aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, wordt daar 

een zinvolle dagbesteding geboden. Er wordt ondermeer gevlochten. De producten van 

Dagbesteding Spokedan worden verkocht in de museumshop.

In september was er aandacht voor een bezoek van het voltallige museumbestuur 

van museum De Wissen in Stokkem-Dilsen. Ook daar was vroeger een vlechtschool en 

herinnert nu nog een museum aan het ambacht. Er werd met de zuiderburen onder 

andere gesproken over kansen tot samenwerking.

Op 6 november werd de expositie Visvrouwen en Kabeljauw van de Weststellingwerfse 

kunstenares Titi Zaadnoordijk feestelijk geopend. Uieraard kwam dat in de krant.

Begin december werd het museum bezocht door twee reis-bloggers. Dat leverde heel 

wat online-aandacht op.

 

Ook werd die maand de samenwerking tussen vijf musea in Zuidoost Friesland in 

de media aangekondigd. Het project Stroomopwaarts - waar ook het Nationaal 

Vlechtmuseum aan deelneemt - vindt plaats in de zomermaanden van 2022.  
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Ambacht Noordwolde 

Stichting Ambacht Noordwolde biedt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, 

mensen die in aanmerking komen voor een dagvoorziening en Statushouders die 

Taalstage moeten volgen, een kans om het vlechtvak te leren en tegelijkertijd te wennen 

aan het arbeidsproces. Ze willen hen bijvoorbeeld het oude ambacht, waar Noordwolde 

zo om bekend staat, bijbrengen: het rietvlechten. Dit doen zij onder andere door (oude)

rotanobjecten op te knappen. Ook ontwerpen en maken ze nieuwe objecten. Ze maken 

daarbij dankbaar gebruik van de kennis van ervaren rietvlechters, die weten waar ze het 

over hebben. Naast de speciale doelgroep mogen ook anderen die affiniteit hebben met 

het rietvlechtambacht, aanhaken. Sinds oktober 2018 heeft Ambacht Noordwolde een 

fysieke plek binnen het museum. De stichting maakt gebruik van het cursuslokaal om het 

vlechtambacht over te brengen op deelnemers.

Cultuurplein

Het museum maakt deel uit van Cultuurplein ’t Vlechtwerk, samen met de bibliotheek. De 

zeer intensieve samenwerking tussen de bibliotheek en het museum heeft geleid tot een 

gezamenlijk plan voor de herkenbaarheid van de entree. De uitwerking daarvan heeft in 

2021 plaatsgevonden. Ook het Dorpsarchief Noordwolde (DAN) heeft een plaats binnen 

het Cultuurplein, net als Tourist Info.

De verschillende organisaties bemensen de balie van ’t Vlechtwerk. Zij nemen in de 

praktijk steeds meer taken van elkaar over en de nieuw aangetrokken ‘gastvrouwen’ zijn 

per definitie all-round, dat wil zeggen voor de verschillende deelnemende instellingen, 

inzetbaar. De algehele coördinatie rond de inzet en begeleiding van vrijwilligers wordt 

verzorgd door de officemanager van het museum. 
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Samenwerking met Koloniën van Weldadigheid 

De contacten en samenwerking met de Koloniën van Weldadigheid lopen voorspoedig.  

Meteen na de erkenning tot UNESCO Werelderfgoed van de ’Koloniën van Weldadigheid’ 

kon men daar extra bezoekers bijschrijven. Ook het Vlechtmuseum merkte dat er in 

de tweede helft van de zomer meer toeristen dan voorheen in de regio verbleven. De 

KolonieExpress - die in Noordwolde rijdt als VlechtExpress en sinds 2021 wordt geregeld 

door het Vlechtmusuem - was een groot succes. Op zeven woensdagen tijdens de 

zomervakantie werd steeds twee maal gereden. Bijna altijd zat de VlechtExpress vol. Een 

bezoek aan het Nationaal Vlechtmuseum maakt nu ook deel uit van het arrangement. 

In december werd een plan voor een Land Art kunstroute gemaakt. Die gratis 

kunstroute laat in de zomer van 2022 zien hoe zeer de historie van Noordwolde en het 

vlechtambacht vervlochten zijn met die van de Koloniën. De route, die begint en eindigt 

bij het Nationaal Vlechtmuseum, heet dan ook: Vervlochten. 
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Vlechtcafé en cursussen

In 2021 is het vanwege de coronapandemie helaas niet mogelijk geweest een 

Vlechtcafé te organiseren. De anderhalve meter afstand die bewaard moest worden 

maakte het praktisch gezien niet mogelijk om mensen de begeleiding te bieden die 

bij een Vlechtcafé nodig of gewenst is. Los daarvan vonden we het ook gewoon niet 

verantwoord.
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„
„

We vonden het een leerzaam en 

boeiend bezoek aan dit museum. 

Een aanrader.

Henk en Trijnie Breen, Ouwerkerk

„
„

Leuk en mooi museum. Prachtig 

vlechtwerk. Warm en hartelijk 

ontvangst!

Peter en Linda

„
„

Een heel leuk, leerzaam 

museum. Veel herinneringen van 

rotanmeubels van vroeger gezien. 

Alles mooi uitgestald. Fijn dat we 

hier geweest zijn!

Eric & Gea, Tilburg
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Locomotief

In 2019 werd het Nationaal Vlechtmuseum eigenaar van een niet alledaags collectiestuk: 

een oude locomotief. Aan de restauratie van de locomotief wordt hard gewerkt. 

Om toekomstige subsidieaanvragen van het museum niet ’in de wielen te rijden’ is de 

locomotief ondergebracht in een eigen stichting. 

Inmiddels zijn met het opgestelde projectplan meerdere subsidieaanvragen gedaan 

waarvan een deel ook reeds is toegewezen. De hoop is om de locomotief in 2023 te 

kunnen onthullen.
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2022 en verder

Onder leiding van directeur Iwan van Nieuwenhoven wordt gewerkt aan heel wat zaken. 

Enkele daarvan zijn:

Intensiveren van contacten en samenwerking met museum de Proefkolonie en de 

Koloniën van Weldadigheid.

Het organiseren en inrichten van exposities waardoor er extra kansen zijn om bezoekers 

te trekken en media-aandacht te genereren.

Het realiseren van een audiotour in het museum. Daarmee wordt individuele bezoekers 

een nóg completere beleving geboden.

Het organiseren van de VlechtExpress waarmee toeristen worden rondgeleid door 

(de omgeving van) Noordwolde. Ook laten we ze kennismaken met de bijzondere 

geschiedenis van het dorp en het vlechtambacht.

Samenwerking met Ambacht Noordwolde in het traject om te komen tot dagbesteding 

in de vorm van vlechten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het ontwikkelen en uitwerken van extra promotiekansen. Daarbij wordt ook ingezet op 

jeugdige bezoekers en eigentijdse middelen, zoals kijkkasten en een digitale speurtocht, 

naast de vertrouwde papieren versie.

Uiteraard is het doel van alle acties om meer bezoekers te trekken.
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Dank

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten in het 

bijzondere jaar 2021. Door de coronapandemie heeft het veel gevraagd van het 

improvisatievermogen van de medewerkers en vrijwilligers op de momenten dat we 

wél open konden. Hun enthousiaste inzet heeft er aan bijgedragen dat we toch goede 

zomermaanden beleefden, waarin zelfs dagrecords werden gevestigd. 

Het bestuur (per 5-10-2021 RvT) van Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde.

Michiel Kranendonk, voorzitter

Hasker de Jong, secretaris

Aimée Streefland

Leo Stolk

Jan Bekhof

Nationaal Vlechtmuseum, Mandehof 7
www.vlechtmuseum.nl    |    info@vlechtmuseum.nl

Noordwolde, juni 2022.
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
Jaarrekening 2021

GA20220111

Aan de directie van Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
Noordwolde

Groningen, 22 juli 2022

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Nationaal
Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 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 over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Green Accountants B.V. is ingeschreven bij het
handelsregister in Nederland onder nummer 62308394.

Op al onze diensten zijn Algemene voorwaarden van
toepassing. Een afschrift kunt u kosteloos op ons

kantoor verkrijgen. 3
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handelsregister in Nederland onder nummer 62308394.

Op al onze diensten zijn Algemene voorwaarden van
toepassing. Een afschrift kunt u kosteloos op ons

kantoor verkrijgen. 3
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1.2 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d 20 mei 1987, verleden door notaris Mr. S. ter Heide, werd de Stichting Nationaal
Vlechtmuseum Noordwolde per genoemde datum opgericht. De statuten van de stichting zijn laatstelijk
gewijzigd d.d. 5 oktober 2021.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41002908.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde, statutair gevestigd te Noordwolde
bestaan voornamelijk uit: Het oprichten en in stand houden van een vlechtmuseum en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Raad van Toezicht

Per balansdatum bestaat de Raad van Toezicht van de stichting uit:

- A.L.D. Streefland
- M.L.G. Kranendonk
- H. de Jong
- L.A. Stolk
- J. Bekhof

4
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1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2021 2020 Mutatie
EUR % EUR % EUR %

Netto-omzet 28.207 100,0 23.630 100,0 4.577 19,4

Inkoopwaarde van de omzet -4.547 -16,1 -2.757 -11,7 -1.790 -64,9

Brutowinst 23.660 83,9 20.873 88,3 2.787 13,4

Overige bedrijfsopbrengsten 97.495 345,6 101.655 430,2 -4.160 -4,1

Brutomarge 121.155 429,5 122.528 518,5 -1.373 -1,1

Lasten uit hoofde van perso-
neelsbeloningen 68.695 243,5 56.135 237,6 12.560 22,4
Afschrijvingen materiële vaste
activa 421 1,5 415 1,8 6 1,4

Huisvestingskosten 34.016 120,6 32.997 139,6 1.019 3,1

Verkoopkosten 1.401 5,0 2.953 12,5 -1.552 -52,6

Kantoorkosten 3.460 12,3 3.797 16,1 -337 -8,9

Algemene kosten 7.037 24,9 6.722 28,4 315 4,7

Totaal van som der kosten 115.030 407,8 103.019 436,0 12.011 11,7

Resultaat 6.125 21,7 19.509 82,5 -13.384 -68,6

5



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

25Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde 25

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
Jaarrekening 2021

GA20220111

1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2021 31-12-2020

EUR %
EUR %

Activa
Materiële vaste activa 947 1,2 869 1,2
Voorraden 2.979 3,9 3.056 4,1
Vorderingen 38.154 50,3 43.270 58,0
Liquide middelen 33.942 44,6 27.364 36,7

76.022 100,0 74.559 100,0

Passiva
Stichting vermogen 43.634 57,4 37.509 50,3
Voorzieningen 3.630 4,8 3.630 4,9
Langlopende projecten 11.721 15,4 13.133 17,6
Kortlopende schulden 17.037 22,4 20.287 27,2

76.022 100,0 74.559 100,0

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Green Accountants B.V.

R.J. Ophof AA

6
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2.1 Balans per 31 december 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa
31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR EUR EUR

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 947 869

Vlottende activa
Voorraden 2 2.979 3.056

Vorderingen 3 38.154 43.270

Liquide middelen 4 33.942 27.364

76.022 74.559

Passiva
Stichting vermogen 5 43.634 37.509

Voorzieningen 6 3.630 3.630

Langlopende projecten 7 11.721 13.133

Kortlopende schulden 8 17.037 20.287

76.022 74.559

7
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2.2 Winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
EUR EUR EUR EUR

Netto-omzet 9 28.207 23.630
Inkoopwaarde van de omzet 10 -4.547 -2.757

Brutowinst 23.660 20.873
Overige bedrijfsopbrengsten 11 97.495 101.655

Brutomarge 121.155 122.528

Lasten uit hoofde van personeelsbelo-
ningen

12 
68.695 56.135

Afschrijvingen materiële vaste activa 13 421 415
Huisvestingskosten 14 34.016 32.997
Verkoopkosten 15 1.401 2.953
Kantoorkosten 16 3.460 3.797
Algemene kosten 17 7.037 6.722

Totaal van som der kosten 115.030 103.019

Resultaat 6.125 19.509

8
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde is feitelijk en statutair gevestigd op Mandehof 7, 8391
BG te Noordwolde en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41002908.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde bestaan voornamelijk uit het in stand
houden van het Vlechtmuseum te Noordwolde en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Informatieverschaffing over continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële 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, gebruik makend van de
steunmaatregelen van de overheid en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het op maken van deze
jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.

Aan de collectie van het museum is uit oogpunt van voorzichtigheid geen waarde toegekend.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar 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.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde.
Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële
waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Voor
de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.

9
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Grondslagen
Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een
wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op
basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele
verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen
een looptijd van korter dan 1 jaar.

Kortlopende schulden

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

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en verleende diensten onder aftrek van
kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.

Subsidies zijn opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten. 

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

10
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2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa
1  Materiële vaste activa

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Inventaris 947 869

Materiële vaste activa

Het verloop is als volgt weergegeven:

Inventaris
EUR

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 2.434
Cumulatieve afschrijvingen -1.565

Boekwaarde per 1 januari 2021 869

Mutaties 
Investeringen 1.199
Afschrijvingen -421
Desinvesteringen -700

Saldo mutaties 78

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 2.933
Cumulatieve afschrijvingen -1.986

Boekwaarde per
31 december 2021 947

Vlottende activa
2  Voorraden

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Gereed product en handelsgoederen 2.979 3.056

11
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Gereed product en handelsgoederen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Voorraad boeken 1.975 1.345
Overige voorraad 1.004 1.711

2.979 3.056

3  Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Vorderingen op handelsdebiteuren 215 630
Belastingen 2.830 3.388
Overige vorderingen en overlopende activa 35.109 39.252

38.154 43.270

Vorderingen > 1 jaar

Van het totaal van de vorderingen en de overlopende activa heeft een bedrag van nihil een resterende
looptijd langer dan 1 jaar.

Belastingen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Omzetbelasting 2.830 3.388

Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Nog te ontvangen subsidie coronacompensatie 15.207 18.000
Subsidie Riet en Rotan revisited 12.125 12.125
Nog te ontvangen subsidie vergoeding Cultuurplein 5.000 5.000
Te ontvangen inzake NOW 4 519 -
Vooruitbetaalde kosten 202 230
Overige nog te ontvangen posten 2.056 3.897

35.109 39.252

4  Liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Kas 247 243
Rabobank, rekening-courant 3.695 7.121
Rabobank, spaarrekening 30.000 20.000

33.942 27.364

12
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5  Stichting vermogen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Stichting reserve 43.634 37.509

Stichting reserve

Het verloop is als volgt:

2021 2020
EUR EUR

Stand per 1 januari 37.509 2.094
Mutatie resultaatverdeling 6.125 19.509
Vrijval restant legaat M. Post - 15.906

Stand per 31 december 43.634 37.509

6  Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Overige voorzieningen 3.630 3.630

Overige voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Risicofonds 3.630 3.630

7  Langlopende projecten

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Overige schulden 11.721 13.133

Overige schulden

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Project publicatie Bert Looper 4.569 4.662
Nog te bestemmen Cultuurprijs Stichting Bercoop Fonds 4.000 5.000
Project bestuurlijke omvorming naar Raad van Toezicht model 1.708 3.471
Project Audiotour Museum 1.444 -

11.721 13.133

13
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Project publicatie Bert Looper

Het verloop is als volgt:

2021 2020
EUR EUR

Stand per 1 januari
Hoofdsom 5.000 -
Cumulatieve uitgaven -338 -

Saldo per 1 januari 4.662 -

Mutaties
Ontvangen subsidie - 5.000
Bestede uren en kosten -93 -338

Saldo mutaties -93 4.662

Stand per 31 december
Hoofdsom 5.000 5.000
Cumulatieve uitgaven -431 -338

Saldo per 31 december 4.569 4.662

Betreft een op 20 december 2018 door de Gemeente Weststellingwerf toegekende subsidie groot
EUR 5.000 bestemd voor de realisatie publicatie Bert Looper in het kader van CH 2018.

Project bestuurlijke omvorming naar Raad van Toezicht model

Het verloop is als volgt:

2021 2020
EUR EUR

Stand per 1 januari
Hoofdsom 5.000 5.000
Cumulatieve uitgaven -1.529 -1.529

Saldo per 1 januari 3.471 3.471

Mutaties
Bestede uren en kosten -1.763 -

Stand per 31 december
Hoofdsom 5.000 5.000
Cumulatieve uitgaven -3.292 -1.529

Saldo per 31 december 1.708 3.471

Betreft een op 14 december 2018 door de Gemeente Weststellingwerf toegekende subsidie groot
EUR 5.000 bestemd voor de realisatie van een nieuwe bestuurlijke structuur.

14
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Nog te bestemmen Cultuurprijs Stichting Bercoop Fonds

Het verloop is als volgt:

2021 2020
EUR EUR

Stand per 1 januari
Hoofdsom 5.000 -

Saldo per 1 januari 5.000 -

Mutaties
Ontvangen subsidie - 5.000
Kosten één geproduceerde kijkkast -1.000 -

Saldo mutaties -1.000 5.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 5.000 5.000
Cumulatieve aflossing -1.000 -

Saldo per 31 december 4.000 5.000

Betreft een ontvangen prijs voor Cultuurbesef van de Stichting Bercoop Fonds welke zal worden
besteed aan de samenstelling en productie van een vijftal mobiele kijkkasten.

Project Audiotour Museum

Het verloop is als volgt:

2021
EUR

Saldo per 1 januari -

Mutaties
Ontvangen subsidie 7.779
Bestede uren en kosten -6.335

Saldo mutaties 1.444

Stand per 31 december
Hoofdsom 7.779
Cumulatieve aflossing -6.335

Saldo per 31 december 1.444

Betreft een subsidie voor het ontwikkelen van een smartphone applicatie waarbij de bezoekers digitaal
worden rond geleid door het museum.

8  Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 7.581 7.767
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 944 945
Overige schulden en overlopende passiva 8.512 11.575

17.037 20.287
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Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Crediteuren 7.581 7.767

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Loonheffing 944 945

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Nog te betalen tegemoetkoming pensioen 3.000 -
Reservering vakantiegeld 1.818 1.540
Terug te betalen NOW 3 (2020: NOW 2) 1.626 3.048
Te betalen accountantskosten 1.125 750
Vooruit ontvangen donaties 742 -
Nog te betalen kosten 201 393
Kruisposten Locomotief - 5.600
Herinrichtingskosten - 244

8.512 11.575

16



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

36Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde 36

GA20220111

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van
(gebruiks)rechten

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Mandehof 7 te
Noordwolde. De huurverplichting voor 2022 bedraagt ca. EUR 31.800 ( exclusief btw). De
huurverplichting is aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van tenminste 12 maanden.
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2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening
9  Netto-omzet

2021 2020
EUR EUR

Omzet entreegelden 19.672 16.924
Omzet museum shop 4.856 3.048
Ontvangen donaties en sponsorbijdragen 2.625 2.598
Opbrengst bruiloft 975 650
Omzet gids/vlechtdemo 46 46
Omzet cursussen en workshops 19 364
Overige omzet 14 -

28.207 23.630

10  Inkoopwaarde van de omzet

2021 2020
EUR EUR

Inkoopwaarde omzet 4.547 2.757

Inkoopwaarde omzet

2021 2020
EUR EUR

Inkoop museumshop 2.033 1.561
Inkoop horeca 1.640 767
Overige inkopen 874 429

4.547 2.757

11  Overige bedrijfsopbrengsten

2021 2020
EUR EUR

Exploitatiesubsidie Gemeente Weststellingwerf 79.835 78.655
Subsidie coronacompensatie Gemeente Weststellingwerf 15.207 18.000
Museumkaart compensatie COVID-19 - 1.000
RVO tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) - 4.000
Overige opbrengsten 2.453 -

97.495 101.655

12  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

2021 2020
EUR EUR

Lonen 54.482 44.041
Sociale lasten 9.045 6.535
Overige personeelsbeloningen 5.168 5.559

68.695 56.135
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Lonen

2021 2020
EUR EUR

Brutolonen en salarissen 32.814 33.054
Inhuur derden 21.108 16.284
Vakantiegeld 2.807 2.677

56.729 52.015
Doorberekende loonkosten Cultuurcluster - -5.000
Uitkering NOW -2.247 -2.974

54.482 44.041

Sociale lasten

2021 2020
EUR EUR

Sociale lasten 6.045 6.535
Pensioenlasten 3.000 -

9.045 6.535

Overige personeelsbeloningen

2021 2020
EUR EUR

Kosten vrijwilligers 3.511 4.253
Ziekengeldverzekering 638 575
Vergoeding reis- en verblijfkosten 176 199
Arbodienst 115 597
Overige personeelskosten 728 -65

5.168 5.559

13  Afschrijvingen materiële vaste activa

2021 2020
EUR EUR

Inventaris 421 415

14  Huisvestingskosten

2021 2020
EUR EUR

Betaalde huur 31.556 31.245
Schoonmaakkosten 2.825 -
Onderhoud gebouwen 179 3.552
Overige huisvestingskosten 46 -

34.606 34.797
Opbrengst zaalhuur -590 -1.800

34.016 32.997
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15  Verkoopkosten

2021 2020
EUR EUR

Reclame- en advertentiekosten 1.005 2.377
Kosten website 368 149
Relatiegeschenken 28 276
Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren - 105
Reis- en verblijfkosten - 22
Overige verkoopkosten - 24

1.401 2.953

16  Kantoorkosten

2021 2020
EUR EUR

Kantoorbenodigdheden 1.923 2.459
Telefoon- en internetkosten 1.028 937
Porti 297 321
Drukwerk - 80
Overige kantoorkosten 212 -

3.460 3.797

17  Algemene kosten

2021 2020
EUR EUR

Abonnementen en contributies 2.775 2.526
Assurantiepremie 1.776 1.771
Accountantskosten 1.125 750
Administratiekosten 345 504
Bankkosten 336 263
Overige algemene kosten 680 908

7.037 6.722
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2.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

1,00 1,00

Noordwolde, 22 juli 2022

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde

I.W. van Nieuwenhoven
Directeur-bestuurder
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