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Bestuursverslag 2016
2016 gaat de geschiedenis in als een belangrijke mijlpaal voor het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde. Het was een jaar van grote veranderingen.
Van januari tot en met 24 juni was het museum gesloten in verband met de
renovatie en de inrichting van de nieuwe vaste presentatie. De dagelijkse leiding van
het museum was gedurende die tijd in handen van interim-manager Hans van
Mossevelde. Tot en met februari vervulde hij de rol van directeurbestuurder.
In maart trad een volledig nieuw bestuur aan, bestaande uit drie Noordwoldigers: Michiel Kranendonk (voorzitter), Hasker de Jong (secretaris) en Jan Bekhof (aanvankelijk penningmeester, later algemeen bestuurslid). In de laatste week van het jaar
kwam Martin Postma als penningmeester het bestuur versterken. Het bestuur vergaderde in principe maandelijks.
Aan de vernieuwing van het museum lag het advies ‘Vlechten in meervoud’ ten
grondslag, opgesteld door Siebe Rossel. Hij tekende ook voor de conceptontwikkeling
en het projectleiderschap van de herinrichting.
De vormgeving was in handen van Rob Blok (B-complex). De voormalige
conservator van het Vlechtmuseum, Tellervo Barnhoorn, voorzag hen van technischinhoudelijk advies. De gehele operatie was echter niet mogelijk geweest zonder de
inspanningen van de medewerkers Bianca en Tamara Veldhuizen en de inzet van de
vele vrijwilligers.

Historische omgeving
Waar de tentoonstelling in het verleden vooral aandacht besteedde aan ‘vlechtkunst’ en ‘vlechttechniek’,
staat nu de wisselwerking tussen dit ambacht en de
(historische) omgeving centraal. Hoe kon Noordwolde
zich ontwikkelen tot ‘het Vlechtdorp van Nederland’?
Hoe hing dit samen met de armoedige omstandigheden in de veengebieden, zo’n 200 jaar geleden?
Bij het beantwoorden van deze vragen komen de
zwarte randen van de geschiedenis uitgebreid ter
sprake, naast de techniek, de kunstzinnige kanten van
het ambacht en de hoogtijdagen van de
rotanindustrie.
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In de Pers...
Friesch Dagblad, 26 september 2016, pagina 24.

Noordwolde is een prettigere plaats
geworden om in te wonen
Noordwolde stond er vijf jaar geleden
sociaal gezien slecht voor. Er was veel
werkloosheid en leegstand. Afgelopen
zaterdag is gevierd dat de eerste projecten
om de leefbaarheid het dorp te vergroten,
zijn afgerond.
Geert Veldstra
Noordwolde | ,,Er heeft hier lang een
negatieve sfeer gehangen”, vertelt
Jan Bekhof van dorpscentrum ’t
Buurthuus. Volgens hem had deze
sfeer nog te maken met de teloorgang van de vlechtindustrie in de jaren tachtig waardoor veel banen uit
het dorp verdwenen. ,,Men verwachtte weinig verbeteringen in het dorp
en had het idee dat alle aandacht vanuit de gemeente altijd alleen naar
Wolvega uitging. Maar dankzij het
project Bestemming Noordwolde
zien de inwoners in dat hier positieve
ontwikkelingen gaande zijn en dat er
ook aandacht is voor Noordwolde.”
Bekhof is de spin in het web bij Bestemming Noordwolde. Hij heeft
zich vooral bezig gehouden om voldoende subsidies te verzamelen. ,,We
hebben zo’n 150.000 euro binnengehaald waarmee het multifunctioneel
centrum ’t Vlechtwerk opgeknapt
kon worden.” In het mfc zijn onder
meer ’t Buurthuus en het Vlechtmuseum ondergebracht.
Ook het museum zelf is veranderd. ,,We hebben de collectie anders
ingericht”, legt directeur Michiel van
der Kaaij uit. ,,Eerst lag de nadruk op
de voorwerpen die in het museum te
zien waren. Uiteraard zijn die gebleven, maar wel minder. We willen nu
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vooral het verhaal vertellen over de
invloed van de vlechtindustrie op
Noordwolde.” Zo zijn er in verschillende ruimtes filmbeelden te zien uit
de tijd dat de vlechtindustrie nog
bloeide in Noordwolde. De vernieuwing is nodig om meer bezoekers te
trekken. Volgens Van der Kaaij is het
bezoekersaantal de afgelopen zomer
al hoger dan voor de verbouwing.
Benedictuswijk
De opwaardering van het dorp kwam
onder meer tot stand onder invloed
van oud-Statenlid Geart Benedictus
(CDA). Die wilde dat de provincie achterstandsbuurten op het platteland
ging ondersteunen zoals het rijk de
zogeheten Vogelaarwijken ondersteunt. Noordwolde en Oosterwolde
zijn pilotprojecten voor de provincie.
,,We volgen dit project op de voet”,
vertelt gedeputeerde Michiel Schrier.
,,Dit laat mooi zien hoe vanuit de bevolking een buurt wordt opgeknapt.
Hier zijn nu zestig vrijwilligers bij betrokken. Het is een voorbeeld voor
andere plekken op het platteland die
hun leefbaarheid willen vergroten.”
Sinds drie jaar zit ook het wijkteam van de gemeente Weststellingwerf in het Vlechtwerk. Volgens Sandra van der Zwan wordt de armoede
in het dorp versterkt door de woningmarkt. ,, Je kunt vrij gemakkelijk met
een laag inkomen een woning krijgen in Noordwolde. Daardoor trekt

Het vernieuwde mfc Vlechtwerk was zaterdag middelpunt van de belangstelling. Foto: Rens Hooyenga

Dit laat mooi zien
hoe vanuit de
bevolking een buurt
wordt opgeknapt
het dorp armere mensen aan.” Van
der Zwan houdt zich bezig met de reintegratie in de arbeidsmarkt van
mensen met een bijstandsuitkering.
,,We hebben al redelijk wat successen geboekt door mensen tijdelijk bij
een groen bedrijf in de buurt aan het
werk te stellen om weer in het werkritme te komen. Door de succeservaringen die mensen hier boeken,

wordt hun negatieve zelfbeeld bijgesteld en kunnen ze zelfverzekerder
terugkeren naar de arbeidsmarkt.”
Betrokken dorpsbewoner Lourens
Looijenga is positief over Bestemming Noordwolde. ,,Het vernieuwde
Vlechtwerk is een aantrekkelijk cultureel centrum geworden. Daarnaast
heeft het een belangrijke sociale
functie gekregen. Het is niet zo dat de
werkgelegenheid nu meteen toeneemt, maar Noordwolde is wel een
prettiger plek geworden om in te wonen.”
Naast het Vlechtwerk is het Manauplein vergroot en opgeknapt
waardoor het appartementencomplex De Vlechtende Handen aan de
rand van het plein is komen te liggen.
Looijenga: ,,Het onderste gedeelte

van dit complex is bestemd voor bedrijfsruimte maar staat al sinds de
bouw leeg. Het bestaat uit drie grote
blokken en zou ruimte kunnen bieden aan negen winkels. Het zou mooi
zijn dat hier nu eindelijk iets in komt
door dat de ligging aantrekkelijker is
gemaakt.”
Bestemming Noordwolde loopt
nog door tot 2024. Het eerstvolgende
project is de sloop van de woningen
aan de Van der Tuukstraat. Bekhof:
,,Dat zijn kleine huurwoningen uit
de jaren vijftig die lang niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Hier
komen nieuwe woningen met een
betaalbare huurprijs.” Daarnaast
wordt het laatste zandpad van het
dorp eindelijk verhard waardoor
Noordwolde jaren vooruit kan.

Nieuwe directeur
Juli 2016 trad Michiel van der Kaaij aan als nieuwe directeur van het Vlechtmuseum.
Hij is voor 2,5 dag per week werkzaam voor het museum. Daarnaast verricht hij
onder zijn eigen naam freelance werk voor andere culturele instellingen. Hij zet de
lijn door die is ingezet met de nieuwe presentatie: meer aandacht voor de
geschiedenis van de streek, maar daarnaast ook activiteiten op het gebied van de
praktijk van het vlechten.
Cultuurplein
Het museum maakt nu deel uit van Cultuurplein ’t Vlechtwerk, samen met o.a. de
bibliotheek en de Wereldwinkel. Het Vlechtmuseum heeft in 2016 het initiatief
genomen tot de oprichting van TIP Noordwolde, het toeristisch informatiepunt, in
hetzelfde gebouw.
De verschillende organisaties bemensen de balie van ’t Vlechtwerk. De vrijwilligers
van de verschillende organisaties nemen in de praktijk steeds meer taken van
elkaar over en de nieuw aangetrokken ‘gastvrouwen’ zijn per definitie all round,
d.w.z. voor de verschillende deelnemende instellingen inzetbaar.
De overkoepelende activiteiten werden begeleid door een coördinator, speciaal voor
’t Vlechtwerk aangetrokken: Diana Kleistra.

Vrijwilligers
Het museum kent 30 actieve vrijwilligers. Zij zetten zich ook in 2016 weer in als
gastheer of –vrouw, als rondleider, als ict-ondersteuner, als boekhouder of als technisch medewerker. Voor iedereen was het een beetje zoeken in de nieuwe setting
die na de verbouwing ontstond.
Ervaringen zijn uitgewisseld tijdens een kennismakingsavond met de nieuwe
directeur op 19 oktober.

Samenwerking
Het tweede half jaar van 2016 werd gebruikt om het museum bij het publiek ‘neer te
zetten’. Contacten met het primair en voortgezet onderwijs werden gelegd, nadat
het aanbod voor deze beide vormen van onderwijs was aangepast. De rondleiders
zochten naar nieuwe ‘verhalen’ om te vertellen bij de nieuwe expositie en
medewerkers van collega-instellingen uit de buurt werden uitgenodigd voor een
kennismakingsbezoek. Daarbij was speciale aandacht voor de ontwikkelingen
binnen de Maatschappij van Weldadigheid. Immers, de Koloniën van Weldadigheid zijn voor 2018 bij UNESCO voorgedragen als Werelderfgoed. Het Vlechtmuseum
zocht aansluiting bij o.m. de Stichting Weldadig Oord en de Museum Federatie
Fryslân. Bovendien zijn er nauwe contacten met de drie musea in Westerveld en het
Fries Museum in Leeuwarden. Het Nationaal Vlechtmuseum heeft zitting genomen in
het Fries Educatief Platform en het Toeristisch Platform Weststellingwerf. Verder zijn
de contacten met de Nederlandse Museumverenging en de Crafts Council Nederland aangehaald.
De directeur van het Vlechtmuseum is tevens penningmeester van de Stichting
Beheer Cultuurplein ’t Vlechtwerk.
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6 februari:
Workshop strovlechten door Diny
Gerding.

6 mei:
Vlechtmarkt in Noordwolde in samenwerking met
Ondernemers Vereniging Noordwolde.
De hele dag in het centrum van Noordwolde. Oude
ambachten en vlechters. Foto: één van de manden
die zijn verloot via Facebook.

24 juni:
(her)opening museum.
De ingang van het vernieuwde museum werd
onthuld door vrijwilligers.

Vanaf augustus:
Iedere laatste zaterdag van de maand:
Vlechtcafé
Iedereen kan mee-vlechten.

24 september:
Officiële opening van Culuurplein ‘t Vlechtwerk: Noordwolde in feestelijke
stemming.
Om 10:30 uur werd het Vlechtwerk officieel geopend. De rest van de dag
waren er allerlei feestelijkheden. Het museum was voor iedereen vrij
toegankelijk met Vlechtcafé, vossenjacht en speciale rondleidingen.
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Middelen
Het bestuur van het Nationaal Vlechtmuseum is de Gemeente Weststellingwerf
zeer erkentelijk voor het gebleken vertrouwen en voor de subsidie waarmee de
belangrijke veranderingen in en rond het museum zijn bekostigd. Voor projecten,
educatie en andere extra activiteiten is het museum aangewezen op eigen
inkomsten en fondsen. Het museum trok in de tweede helft van 2016 in totaal
3408 bezoekers (betalend, Museumjaarkaart, CJP, groepsbezoek, gratis bezoek)
Een aantal succesvolle subsidie aanvragen deed het museum voor het
project ‘Riet & Rotan Revisited’. Binnen dit project wil het museum samen met
partner Zeeman & De Regt Onderwijskundigen het vlechtambacht ‘revitaliseren’
en Noordwolde als ‘Vlechtdorp van Nederland’ opnieuw op de kaart zetten.
Oude technieken en verhalen worden opgespoord, moderne vormgevers
worden hiermee aan het werk gezet en vlechters, rondleiders en andere medewerkers opgeleid. Bovendien wil het museum een plaats veroveren op de
‘UNESCO Inventarislijst Immaterieel Erfgoed Nederland’.
Totaal is hiervoor aangevraagd het bedrag van € 50.000,-. Het Fonds Cultuurparticipatie kende reeds in 2016 € 25.000,- toe. In 2017 zullen het Iepen
Mienskip Fûns met € 12.500 en het Prins Bernard Cultuurfonds met hetzelfde
bedrag volgen.
Wij gaan ervan uit dat wij met de activiteiten in 2016 een veelbelovende start
hebben gegeven aan een levendig museum, als hart van een bruisend Noordwolde, interessant voor inwoners èn bezoekers. Wij danken iedereen die hieraan
een bijdrage heeft geleverd, in het bijzonder de vele enthousiaste vrijwilligers,
zonder wie dit museum niet zou kunnen bestaan.

Noordwolde, mei 2017
Het bestuur van Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde.
Michiel Kranendonk, voorzitter
Hasker de Jong, secretaris
Martin Postma, penningmeester
Jan Bekhof, bestuurslid
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26 oktober:
Omrop Fryslân maakt opnamen ‘Stille Skatten’ in het
Vlechtmuseum. Op 22 december werd het programma uitgezonden op tv. Op de foto ziet u vlechters Cor van Nieuwenhoven en Piet
Coenrades in gesprek met presentatrice Miranda Werkman.

13 november:
Sneupersdag i.s.m. Dorpsarchief
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19 november:
Workshop Eendenkorfvlechten
door Jan Falkena.

December:
Dat het museum niet ophoudt bij
de muren, bewijst het boekje
Turven uit het Oosten, dat in de
laatste weken van 2016 verscheen.
Het boekje beschrijft niet alleen
historische bijzonderheden, maar
ook de mogelijkheid om deze al
wandelend of fietsend te bekijken.
Dit boekje zou niet tot stand zijn
gekomen zonder de inzet van Pim
Mulder en Martin van Nieuwenhoven, die de teksten van de een
eerder tablet project bewerkten.
Van Nieuwenhoven Communicatie
Advies droeg, naast de vormgeving, bij aan de totstandkoming van
de publicatie door middel van een
royale financiële bijdrage.
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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
T.a.v. het bestuur
Mandehof 7
8391 BG NOORDWOLDE

Referentie: 2046/JR 2016/MP
Betreft:
jaarrekening 2016

Heerenveen, 30 mei 2017

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van de
Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde.
De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichtingen 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 4410H, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Nationaal Vlechtmuseum
Noordwolde.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.
HERENWAL 88 | 8441 BC HEERENVEEN | TELEFOON 0513 84 29 87 | MAIL INFO@RAETHUIS.NL | WWW.RAETHUIS.NL | KVK 85116492
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Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Raethuis LLP

R. Dijkstra AA
Vennoot
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de notariële akte d.d. 20 mei 1987 is Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde per
genoemde datum opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Noordwolde. De statuten van de stichting zijn
laatstelijk gewijzigd d.d. 4 oktober 2000 door Mr. S. ter Heide notaris te Oldeberkoop.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41002908.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde staat in het handelsregister als volgt
omschreven:
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.
Bestuur
Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit:
- De Jong H.
- Bekhof J.
- Kranendonk M.L.G.
Correctie beginbalans:
Op de beginbalans hebben wij de in 2015 onder het bedrijfsresultaat verwerkte en als zodanig ten laste van
de overige reserves gekomen post interim kosten ad. € 16.107 gecorrigeerd.
Aangezien de interimkosten in nauw verband stonden tot de herinirichting van het museum is besloten
deze post ten laste te brengen van het inrichtingsfonds.
We hebben de vergelijkende cijfers over 2015 samengesteld door Aarnink Accountants onveranderd
gelaten.
Bestuursverslag:
Door de directeur van Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde is een appart bestuursverslag
opgesteld waarin onder andere verslag wordt gedaan over de herinrichting van het museum waardoor het
museum van januari tot en met 24 juni 2016 was gesloten.
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2016

2015

€

%

€

%

21.716
3.640
18.076

100,0%
16,8%
83,2%

34.807
10.876
23.931

100,0%
31,3%
68,7%

58.850
10.872
304
7.374
31.013
1.996
4.965
4.227
119.601

271,0%
50,1%
1,4%
34,0%
142,8%
9,2%
22,9%
19,5%
550,9%

37.445
11.714
174
10.474
30.847
5.359
6.698
8.115
110.826

107,6%
33,7%
0,5%
30,1%
88,6%
15,4%
19,2%
23,3%
318,4%

-101.525

-467,7%

-86.895

-249,7%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

81
-343
-262

0,4%
-1,6%
-1,2%

454
-261
193

1,3%
-0,8%
0,5%

Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten

670
670

3,1%
0,0%
3,1%

-16.107
-16.107

0,0%
-46,3%
-46,3%

-101.117

-465,8%

-102.809

-295,5%

76.347
76.347

351,6%
351,6%

83.247
83.247

239,2%
239,2%

-24.770

-114,2%

-19.562

-56,3%

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

Resultaat
Buitengewone baten
Buitengewoon resultaat
Resultaat
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2015 gedaald met € 5.208. De ontwikkeling van het resultaat 2016
ten opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven:
€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Bijzondere baten

€

670

Daling van:
Inkoopwaarde van de omzet
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bijzondere lasten

7.236
842
3.100
3.363
1.733
3.888
16.107
36.939

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:
Omzet
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Buitengewone baten

13.091
373
6.900

Stijging van:
Lonen en salarissen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

21.405
130
166
82
42.147
5.208

Daling resultaat

-7-

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)
31 december 2016
€
€

ACTIVA

31 december 2015
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

1.030

1.334
1.030

1.334

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen

9.737

9.873
9.737

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen

7.837
1.209

9.873

9.101
3.545
9.046

12.646

Liquide middelen

49.877

97.584

Totaal activazijde

69.690

121.437

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 mei 2017
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Eigen vermogen
Inrichtingsfonds
Risicofonds
Legaat mevrouw M. Pot
Overige reserves

3.630
37.679
-23.191

35.337
3.630
67.120
-14.526
18.118

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

2.570
14.802
34.200

Totaal passivazijde

1.101
24.175
4.600
51.572

29.876

69.690

121.437

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 mei 2017
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.2 Winst- en verliesrekening over 2016
2016
€

58.850
10.872
304
7.374
31.013
1.996
4.965
4.227

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

81
-343

Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten
Resultaat

670
-

Buitengewone baten
Buitengewoon resultaat

€

€

21.716
3.640
18.076

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

2015
€

34.807
10.876
23.931
37.445
11.714
174
10.474
30.847
5.359
6.698
8.115

119.601

110.826

-101.525

-86.895
454
-261

-262

193
-16.107

670
-101.117
76.347

Resultaat

83.247
76.347

83.247

-24.770

-19.562

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 mei 2017
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-16.107
-102.809

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Aan de collectie van het museum is uit oogpunt van voorzichtigheid geen waarde toegekend.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Voorraden

Handelsgoederen
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
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.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe
te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van
de voorraden.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
Buitengewone baten en lasten
De onder de buitengewone baten en lasten opgenomen posten betreffen uitzonderlijke situaties.
Om een zuiver beeld te presenteren in de jaarstukken van de reguliere exploitatie worden o.a. de volgende
zaken onder buitengewone baten en lasten gepresenteerd:
- subsidiebijdragen van o.a. de Gemeente Weststellingwerf
- eenmalige projecten
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Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€
1.508
-174
1.334

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

-304
-304

Afschrijvingen
Mutaties 2016

1.508
-478
1.030

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Voorrraad boeken
Overige voorraad

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen ziekengeld
Overige vorderingen

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant NL78 RABO 0137 8301 22
Rabobank Bedrijfsspaarrekening NL73 RABO 1025 2371 37
Kas
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5.500
4.237
9.737

6.051
3.822
9.873

7.837

9.101

544
665
1.209

2.721
824
3.545

32.192
17.500
185
49.877

5.497
89.368
2.719
97.584

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2016
€
Inrichtingsfonds
Stand per 1 januari
Correctie beginbalans
Uitgaven herinrichting
Ontvangen subsidie
Stand per 31 december

35.337
-16.107
-106.484
87.254
2016
€

Legaat mevrouw M. Pot
Stand per 1 januari
Uitgaven herinrichting
Stand per 31 december

67.120
-29.441
37.679
2016
€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Correctie beginbalans 2015 uitgaven herinrichting
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2015
€
54.190
-18.853
35.337
2015
€
67.120
67.120
2015
€

-14.528
16.107
-24.770
-23.191

5.033
-19.559
-14.526

2.570

1.101

2.469
10.683
900
750
14.802

2.104
10.367
11.704
24.175

24.200
10.000
34.200

4.600
4.600

KORTLOPENDE SCHULDEN
Loonheffing
Overige schulden
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen kosten
Herinrichtingskosten
Netto loon
Accountantskosten

Overlopende passiva
Subsidie project 2017-2018
Subsidie

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Mandehof 7 te
Noordwolde. De huurverplichting bedraagt € 2.468,53 per maand (exclusief omzetbelasting). De
huurverplichting is aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van tenminste 12 maanden.
- 14 -

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2016
€
Netto-omzet
Omzet entreegelden
Omzet museum shop
Omzet horeca
Omzet cursussen
Ontvangen donaties en sponsorbijdragen

2015
€

10.459
5.733
1.870
1.100
2.554
21.716

16.032
9.846
3.657
2.007
3.265
34.807

De netto-omzet over 2016 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 37,6% gedaald.

Inkoopwaarde van de omzet
Inkoop museumshop
Inkoop horeca
Inkoop cursussen

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Ontvangen uitkeringen ziekengeld
Doorberekende brutolonen aan TOP

Sociale lasten
Sociale lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding
Kosten bestuur
Kosten vrijwilligers
Kantinekosten
Reis- en verblijfkosten
Arbodienst
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed
Onderhoud inventaris / kleine aanschaffingen
Schoonmaakkosten
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1.805
2.067
-232
3.640

7.234
3.292
350
10.876

58.679
58.679
2.218
-2.047
58.850

55.822
55.822
-15.338
-3.039
37.445

10.872

11.714

304

174

1.673
135
4.558
212
796
7.374

1.194
222
6.038
44
420
717
1.839
10.474

29.821
1.176
16
31.013

29.641
1.190
16
30.847

Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde te Noordwolde
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2016
€

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Relatiegeschenken
Kosten chauffeur
Overige verkoopkosten

2015
€

1.911
70
15
1.996

4.582
7
75
695
5.359

338
420
760
1.277
2.170
4.965

777
637
750
967
3.567
6.698

1.518
358
2.271
65
-37
52
4.227

3.277
407
719
4.033
-30
-388
97
8.115

81

454

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

343

261

Bijzondere baten
Afloop balanspost 2015

670

-

-

16.107

76.347

83.247

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Portikosten
Telecommunicatie
Bijdrage cultuurcluster
Contributies en abonnementen

Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Advieskosten
Juridische kosten
Zakelijke verzekeringen
Kosten Belastingdienst
Kasverschillen
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate deposito

Bijzondere lasten
Interim kosten
Buitengewone baten en lasten
Buitengewone baten
Subsidie Gemeente Weststellingwerf
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