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Tienhoven, 5 februari 2016
Aan de belanghebbenden,
Middels dit jaarverslag verstrekt het Stichtingsbestuur (“ het bestuur”) van Stichting
Boerderijmuseum Vredegoed (“ de stichting”) informatie van de Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Boerderijmuseum Vredegoed over de gang van zaken betreffende het jaar 2015.

Het verslag is opgemaakt door de heer R.P.J. van Alphen uit hoofde van zijn functie als
tijdelijk penningmeester. De voorzitter de heer J.S. Schuman had hierin de functie van
controleur.
Algemeen Nut Beogende Instellingen
De Stichting Boerderijmuseum Vredegoed in Tienhoven / Oud- Maarsseveen is een instelling
ingeschreven in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen “ANBI”.
Naam van de Instelling:
Stichting Boerderijmuseum Vredegoed.
Ook bekend onder de naam:
Stichting Boerderijmuseum Vredegoed is ook bekend onder de naam Streekmuseum Vredegoed en is
de beheerder van Streekmuseum Vredegoed.
Het RSIN - fiskaal nummer van Stichting Boerderijmuseum Vredegoed is 820592006.
Post – en bezoekadres:
Adres:
Heuvellaan 7
3612 BA Tienhoven / Oud-Maarsseveen
Telefoonnummer:
06-28 35 24 89
URL:
www.vredegoed.nl
e-mail adress:
info@vredegoed.nl
Facebook
https://www.facebook.com/vredegoed
Doelstelling:
Volgens de oprichtingsakte van De Stichting Boerderijmuseum Vredegoed, opgemaakt d.d. 30 maart
2009 voor notaris mr. Rose Marie Claire Appel te Maarssen, is het doel van de stichting de sfeer in de
twintigste eeuw van een boerendorp als Tienhoven en Oud Maarsseveen onder de aandacht te
brengen van een zo breed mogelijk publiek.
Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan wordt verwezen naar het Jaarverslag van het
Bestuur over 2015.
De functie van de bestuurders:
Volgens de statuten van de stichting zijn onder meer de volgende bepalingen betreffende het
bestuur van de stichting van kracht:
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Aantal: Artikel 3
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van
tenminste drie bestuurders en maximaal zeven bestuurders.
Honorering: Artikel 3
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
Taak: Artikel 4
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Vergaderingen: Artikel 5
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Maarssen.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur
(de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de
balans en de staat van baten en lasten.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de
aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
De notulist notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de notulist, notuleert de secretaris
indien aanwezig en anders wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering
leidt.
Besluitvorming: Artikel 6
Het bestuur kan in en buiten een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid
van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
De Namen van de bestuurders:
De samenstelling van het bestuur in 2015 is als volgt:
- Schuman, Johannes Spruijt
Voorzitter
- van Alphen, René
Secretaris/Penningmeester
- van der Tol, Egbertus
Bestuurslid
- van der Tol, Jan Willem
Bestuurslid
- van Veen, Tjibbe Andries
Bestuurslid
- Witkamp, Nicolaas
Bestuurslid
- van Doorn, Aart
Bestuurslid
Het beloningsbeleid:
De stichting heeft een bestuur op vrijwillige basis en vrijwilligers.
De stichting heeft geen directie en geen personeel.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.
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Jaarverslag van het bestuur over 2015
Zoals gebruikelijk kwam, voor zover mogelijk, het voltallige bestuur ook gedurende het verslagjaar
2015 eens per zes weken bij elkaar. Het dagelijkse bestuur is daarnaast ook nog 8 keer extra bij
elkaar gekomen.
A. Jaarverslag Stichting Boerderijmuseum Vredegoed
Het jaar 2015 is het jaar geweest van het eerste lustrum van het Streekmuseum. Dus vijf jaar na
opening was het museum voor het eerst een dag gesloten voor het houden van een vrijwilligersdag.
Het succesvolle ‘schoolreisje’ met een dertigtal vrijwilligers naar de Zaanse Schans is afgesloten met
een buffet op de boerderij. Het houden van een vrijwilligersdag zal voortaan een jaarlijks
terugkerende traditie worden.
Aan het einde van deze dag is voor de eerste maal de oorkonde Vrijwilligers van het jaar van
Streekmuseum Vredegoed uitgereikt.Een bestuurscommissie heeft daarvoor unaniem Martien
genomineerd. Ook de uitreiking van deze prijs zal tot een terugkerende traditie worden gemaakt.
Het vijfde volledige jaar van opening van het Streekmuseum Vredegoed heeft een verdere
verschuiving laten zien in de verschillende categorieën bezoekers. Naast een geringe daling van het
aantal ‘passanten’ (d.w.z. individuen die per fiets of auto een entreekaartje ad € 3,00 kopen) is het
aantal groepen dat het Streekmuseum heeft bezocht toegenomen (groepen die op reservering
boeken, al dan niet in combinatie met het vieren van een jaardag, een jubileum, een vergadering of
iets dergelijks).
Ook het aantal scholieren uit de bovenbouw van basisscholen in de regio die een apart programma
volgen is, zoals voorzien, iets teruggelopen.Dit heeft te maken met een wisseling in groepen van de
bezoekende basisscholen. In 2016 heeft deze wisseling tot gevolg dat het aantal bezoekende
scholieren juist drastisch zal toenemen.
Het programma voor de scholieren is, met enkele aanpassingen, nog steeds het programma dat is
samengesteld in samenwerking met het Landschap Erfgoed Utrecht. Het omvat het uitvoeren van een
aantal opdrachten die gelieerd zijn aan wat in het museum te zien is (zelf turf steken, koffie malen
met oude koffiemolen etc.). Voor de bezoeken van de scholieren wordt nauw samengewerkt met de
Stichting Kunst Centraal te Utrecht.
Voor de passanten gelden de gebruikelijke openingstijden van woensdag, zaterdag- en
zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. Voor ontvangst en rondleiding is dan minimaal één
gastontvanger en één rondleider/gids aanwezig.
Groepen en scholieren worden altijd begeleid door een (speciaal op de scholieren gerichte) rondleider,
terwijl ook bij hun bezoek een gastontvanger aanwezig is voor het inschenken van limonade en
verdere begeleiding.
Ook in 2015 zijn de aktiviteiten in een (bescheiden) museumwinkel, waarin artikelen te koop zijn die
een relatie hebben met of verwant zijn ( wollen schaapjes, bijvoorbeeld) aan de collectie of
gerelateerd zijn aan de (schapen)boerderij waarin het museum is gevestigd, voortgezet. Het blijkt in
een behoefte te voorzien: mensen willen graag een tastbare herinnering aan het museumbezoek mee
naar huis nemen.
Wisseltentoonstellingen
Conform het beleidsplan worden er per jaar twee wissel tentoonstellingen gehouden met een thema
dat verwant is aan de museale collectie dan wel verzorgd en ingericht worden door inwoners uit de
regio waarin het museum is ingebed. Doel is immers dat de inwoners van de dorpen/dorpskernen in
de regio het Streekmuseum als ‘hun plek’ beschouwen.
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Een groot succes is de quilt tentoonstelling geweest, waarop werken zijn tentoongesteld van een
groep die onder leiding van ons oud bestuurslid Hanneke Kwakkenbos vele voorstellingen met een
grote diversiteit hebben gemaakt.
In 2015 is er een boeiende fototentoonstelling geweest van zeer bijzondere natuurfoto’s onder andere
gemaakt door één van onze vrijwilligers en is er, in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht
een tentoonstelling geweest over klompenpaden in de provincie Utrect. Dit mede als ‘opwarmer’ voor
de ontwikkeling van een klompenpad vanuit Vredegoed. De realisatie hiervan vergt echter meer tijd
dan verwacht en zal in 2016 naar verwachting zijn beslag krijgen.
Projecten digitalisering en oral history
Net zoals dat in het vorige jaar het geval was vraagt het project digitalisering nog steeds enorm veel
tijd en inzet. Een groep van zo’n zes à zeven vrijwilligers is wekelijks minimaal een dagdeel bezig met
het monnikenwerk van het digitaliseren van alle objecten uit het museum. De objecten worden
allemaal gefotografeerd en vervolgens, met zoveel mogelijk kenmerken, ingevoerd in het systeem.
De verwachting is dat ook dit project in 2016 zal kunnen worden afgerond.
Het project oral history is, voornamelijk om technische redenen en vanwege mutaties in de
bemensing ervan, ook een veel tijd vergend project. Enkele (voorbeeld)interviews zijn nu gereed. Ook
hier is de verwachting dat het project in het komende jaar zijn afronding zal kunnen krijgen.
Schenkingen en bruikleen
Regelmatig worden door particulieren objecten aangeboden ter langdurige bruikleen of als
schenking. Voor beide situaties zijn formulieren ontwikkeld om de schenking resp. bruikleen juridisch
in goede banen te leiden.
Communicatie met vrienden, en relaties en met vrijwilligers
In het verslagjaar is voor Vrienden (dit zijn mensen die minimaal € 10 als jaarlijkse bijdrage doneren),
waarvan de Stichting er inmiddels ca. 160 heeft, en voor andere relaties weer drie maal het bulletin
VredegoedNieuws verschenen met nieuws over en rondom het museum.
Een nieuwe, vaste rubriek in de Nieuwsbrief is de bijdrage van Gerrit van der Kraats waarin hij een
bijzondere object dat aan het museum is geschonken nader toelicht.
Voor onze ca. 70 vrijwilligers worden twee à drie avonden per jaar georganiseerd met een presentatie
over een onderwerp over of betrekking hebbende op het museum met vervolgens een borrel en ‘social
talking’.
B. Kort Beleidsplan Stichting Boerderijmuseum Vredegoed
In grote lijnen wordt het vigerende beleid voor de komende periode voortgezet, met dien verstande
dat er alles aan gedaan zal worden om het aantal bezoekers verder te laten stijgen. Het museum
werkt zonder overheidssubsidie en het vergt telkens forse inspanningen om de exploitatie jaarlijks
rond te krijgen.
Om het aantal bezoekers te laten stijgen, zal in het komende jaar speciale aandacht worden gegeven
aan de Utrechtse wijk Overvecht. Er zijn nieuwe contacten gelegd met instellingen en organisaties in
Overvecht om te bezien welke mogelijkheden er zijn om meer bezoekers uit deze wijk aan te trekken
om Vredegoed, als toegangspoort tot het Noorderpark te laten bezoeken.
Zoals in het afgelopen jaar het geval is geweest, is ook in 2015 het aanbieden van arrangementen,
m.a.w. de combinatie van museumbezoek met een natuuractiviteit en boerderijbeleving een goede
formule.
In 2016 wil het bestuur activer werven bij doelgroepen voor wie het museum een ‘o, ja, weet je nog
beleving is, zoals seniorenclubs, leden van ouderenbonden, bewoners van verzorg- en verpleeghuizen
e.d. De rolstoeltoegankelijkheid is hierbij een belangrijk punt.

Pagina 6 van 15
Rabobank NL11 RABO 0149 4274 84 - ANBI geregistreerd - KvK 30257808 - www.vredegoed.nl
Heuvellaan 7, 3612 BA TIENHOVEN / OUD MAARSSEVEEN
06 28 35 24 89
V1/2016

De afsluiting van het seizoen met een Natuurdag – met ook nu meer dan 400 bezoekers een groot
succes- zal voortaan traditie worden om de afsluiting van het seizoen te markeren. Als hommage aan
de organisator van deze eerste Natuurdag, de helaas overleden heer Piet Bakker, heet deze afsluiting
van het seizoen voortaan de Piet Bakker Buitendag.
Het bestuur van de Stichting blijft actief deelnemen aan de door de gemeente Stichtse Vecht
georganiseerde beursvloer en aan vrijwilligersmarkten om oude contacten te onderhouden en nieuwe
te leggen die van belang zijn voor continuïteit en uitbouw van het museum.
In samenwerking met de Stichting Rustpunt is op Vredegoed een zogeheten Rustpunt ingericht. Een
Rustpunt is een plek waar rondtrekkende toeristen even ‘op adem’ kunnen komen, een kopje koffie
drinken, het toilet bezoeken en de fietsband oppompen. Verwacht wordt dat dit, naast bekendheid
van het museum, ook een positieve impuls aan het museumbezoek zal geven. Hoewel het Rustpunt al
in gebruik is genomen, zal de officiële opening pas in het voorjaar van 2016 plaatsvinden.
Het museum is lid van de Stichting Vechtsnoer, een overkoepelende organisatie die gesprekspartner
voor de gemeente Stichtse Vecht is voor zaken de cultuur betreffende en tevens dienstverlenend is
voor de aangesloten culturele instellingen in de gemeente.
Ter wille van het vergroten van de naamsbekendheid van het museum is voor publiciteit aangesloten
bij organisaties uit het Groene Hart en het Gooi om het museum blijvend te promoten.Om free
publicity te genereren worden bijzondere gebeurtenissen en activiteiten van het museum breed in de
pers aangekondigd en bekendgemaakt.
Voor deze free publicity wordt nauw contact onderhouden met RTV Stichtse Vecht en andere
plaatselijke en regionale media.
Om onze communicatie te stroomlijnen en nog effectiever te maken is onlangs een communicatieadviseur benoemd die, op basis van vrijwilligheid, ons van advies zal dienen.
Tot slot het belangrijkste punt: het bestuur dankt opnieuw al onze vrijwilligers voor hun grote inzet
onder niet aflatend enthousiasme en graag verwelkomen wij iedereen weer het komende jaar in het
boeiende Streekmuseum Vredegoed.
Tienhoven/Oud Maarsseveen, februari 2016
Hans Schuman
Voorzitter
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Financiële verantwoording over 2015
1. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
WAARDERING
Materiële vaste activa
De waarden van het huurdersbelang en de inventaris zijn PM (pro memorie) op de
balans gezet.
Met ingang van 2012 wordt voor de investeringspost onder inventaris, die de
investering in audiovisuele en digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening
voor de vervanging opgenomen. Deze voorziening wordt per jaar gedoteerd met
ongeveer 20.00%. De 20% is gebaseerd op de geschatte levensduur en berekend over
de aanschaffingskosten.
Vorderingen
Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.
Voorzieningen
Voorzieningen en bestemmingsfondsen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de geraamde kosten. De voorzieningen en bestemmingsfondsen worden
opgebouwd door eenmalige - of jaarlijkse dotaties.
Eigen vermogen
Gestreefd wordt naar een eigen vermogen van ongeveer 50% van de
exploitatierekening per 1 januari 2016 als buffervermogen. Conform de statuten zal
het resultaat ter beschikking van het bestuur staan.
Overige activa en passiva
Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van contributies,
entreegelden en overige inkomsten in het boekjaar enerzijds en de kosten
anderzijds.
En in het geval van projecten wordt het bepaald als het verschil tussen Project Baten
enerzijds en Project Lasten anderzijds.
Rentebaten en -lasten
Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en
te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 in €1
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Huurdersbelang
Inventaris
Collecties
Wisselcollecties
Vlottende activa
Voorraden
Boekjes
Winkelvoorraad
Porti
Vorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Banken
Kas
Totaal Activa
PASSIVA
Eigen Vermogen
Eigen exploitatievermogen
Onverdeeld resultaat boekjaar 2015
Voorzieningen
Afschrijvingsreserve audiovisuele apparatuur
Bestemmingsfonds Herinrichting Vergaderruimte
Bestemmingsfonds Attentieborden
Bestemmingsfonds 2015 01 Opknappen hekwerk
Bestemmingsfonds 2015 02 Oral history
Bestemmingsfonds 20158 03 Onvoorzien
Schulden op korte Termijn
Vooruitontvangen Vrienden 2015
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Overlopende Passiva
Totaal Passiva

2015

(2014)

PM
PM
PM
PM
PM

PM
PM
PM
PM
PM

PM
PM
PM
PM

PM
PM
PM
PM

1.422

93

27.704
58
27.762
29.184

21.114
36
21.150
21.243

2015

(2014)

7.267
7.487
14.754

7.154
1.863
9.017

8.000
-/- 65
1.500
1.550
1.000
1.337
13.322

6.000
411
1.500
1.550
1.000
1.700
12.161

80
900
127
-1.107
29.184

---65
65
21.243
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 in €1
ACTIVA
2015
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Huurdersbelang
PM
De post huurdersbelang omvat de verbeteringen aangebracht in de panden van Boerderij
Vredegoed, gelegen aan Heuvellaan 7 - 3612 BA Tienhoven/Oud- Maarsseveen, om daar het
Museum en de bij-ruimtes in te vestigen.
De verzekerde waarde is € 130.000.
Inventaris
PM
De investering in inventaris betreft de roerende zaken in het museum en de bij-ruimtes van
het museum in de panden van Boerderij Vredegoed.
De verzekerde waarde van de inventaris is opgenomen in de waarde van het
Huurdersbelang.
Met ingang van 2012 wordt voor de post die de investering in audiovisuele en digitale
apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging opgenomen.
Collecties
PM
De vaste museum collectie is in belangrijke mate eigendom van derden of vervat in de PM
waarde.
De verzekerde waarde bedraagt € 30.000.
Wisselcollecties
PM
De collecties van wisselexposities zijn grotendeels eigendom van derden en variëren 2 maal
per jaar.
De verzekerde waarde van collecties voor wisselexposities bedraagt € 11.000.
VORDERINGEN
Overige vorderingen
1.422
Dit bedrag betreft de opgebouwde rente gedurende 2015 op het saldo van de spaarrekening
aangehouden bij de Rabobank.
LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Dit bedrag bestaat uit de saldi op de volgende rekeningen:
RABO Bank betaalrekening
RABO Bank spaarrekening

27.704
1.707
25.997
27.704

Kas

58
Dit betreft het saldo dat in de kas en afroomkluis aangehouden wordt.
Waardering van Banken en Kas vindt plaats tegen de nominale waarde.
de liquiditeitspositie van de Stichting wordt voldoende geacht.
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PASSIVA
2015
EIGEN VERMOGEN
Eigen exploitatievermogen
Stand aanvang boekjaar
7.267
Stand einde boekjaar
7.267
Gestreefd wordt naar een eigen vermogen van ongeveer 50% van de exploitatierekening.
Conform de statuten zal het resultaat ter beschikking van het bestuur staan.
VOORZIENINGEN
Afschrijvingsreserve audiovisuele en digitale apparatuur
Stand bij aanvang boekjaar
6.000
Dotatie
2.000
Stand einde boekjaar
8.000
Met ingang van 2012 wordt voor de investering in audiovisuele en digitale apparatuur een
voorziening voor de vervanging opgenomen. Deze voorziening wordt per jaar gedoteerd met
ongeveer 20%, zijnde € 2.000 per jaar. De 20% is gebaseerd op de geschatte levensduur en
berekend over de aanschaffingskosten.
Positieve resultaten van projecten worden aangehouden als voorziening om daar de kosten
van onderhanden, toekomstige overschrijdingen van projecten of toekomstige projecten uit
te bekostigen. Negatieve resultaten worden gedurende het jaar waarin ze veroorzaakt zijn
ten laste van het resultaat van dat jaar gebracht.
Voor het verloop van de Projecten en de Bedragen wordt verwezen naar BIJLAGE A. van dit
verslag.
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Vooruitontvangen Vrienden 2015
• Dit bedrag betreft de bijdragen die van 4 Vrienden zijn ontvangen voor het
Vriendenjaar 2016.
Vooruitontvangen bedragen
• Dit bedrag betreft een voorschot van een groep uit december 2015
Nog te betalen bedragen
Dit bedrag betreft 2 te laat ontvangen inkoopfacturen over 2015

80

900
127
1.107
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4. STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2015 in €1

Opbrengsten

2015

(2014)

Opbrengsten uit entreegelden, consumpties,
winkel en giften
Opbrengsten uit contributies Vrienden
Opbrengsten uit bijdragen subsponsors

29.923
3.169
--

9.803
3.304
--

Totaal exploitatie opbrengsten

33.092

13.107

4.800
1.134
785
50
1.172
914
996
1.127
2.284
894
14.155

2.400
1.208
788
50
1.038
926
456
844
1.187
254
9.151

2.000

2.000

16.155

11.151

7.367

1.957

---

---

7.367

1.957

Exploitatiekosten
Huur
Gas
Electriciteit
Water
Onderhoud en klein materiaal
Betaalde verzekerings – en alarmeringskosten
Kosten wisselexposities
Kosten public relations
Kantoorkosten
Diversen en onvoorzien
Totaal exploitatiekosten
Dotatie vervangingsreserve
Totaal exploitatielasten
Resultaat voor fiancieringslasten
Financieringslasten
Buitengewone baten en lasten
Exploitatieresultaat
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR
2015 in €1
Jaar 2015
Totaal exploitatie baten
De opbrengsten zijn met een stijging van € 19.985 toegenomen.
Streekmuseum Vredegoed heeft in 2015 2.181 (2014 1.920 bezoekers ontvangen,
die onderverdeeld kunnen worden in 650 (2014 592) passanten en 1.531 (2014 1.328)
groep museumbezoekers.
Het vriendenaantal was per 31 december 2015 156 ten opzichte van 180 aan het
eind van 2014.
EXPLOITATIEKOSTEN
Betaalde verzekerings – en alarmeringskosten
De premiebedragen zijn betaald voor de verzekering van de inboedel, het
huurdersbelang en de museum collectie. Tevens is een bedrag betaald aan premie
over de waarde van de wissel exposities.
Kosten public relations
Dit bedrag is betaald voor de promotionele activiteiten, inclusief de druk- en
verspreidingskosten van VredegoedNieuws.
Kantoorkosten
Deze post betreft zaken zoals: Bankkosten betaald aan RABO Bank, drukwerk en
samenhangende kosten voor Vriendenbrieven, Kerstkaarten en Flyers
Dotatie vervangingsreserve
Met ingang van 2012 wordt voor de post die de investering in audiovisuele en
digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging
opgenomen.
Totaal exploitatielasten
De exploitatielasten zijn met € 5.004, - toegenomen, dat grotendeels is toe te
schrijven aan de doorgevoerde huursverhoging en een stijging van diverse kosten.
Exploitatie resultaat
Het verslagjaar 2015 is afgesloten met een positief exploitatie resultaat van € 7.367.

914

1.127

2.284

2.000

Pagina 13 van 15
Rabobank NL11 RABO 0149 4274 84 - ANBI geregistreerd - KvK 30257808 - www.vredegoed.nl
Heuvellaan 7, 3612 BA TIENHOVEN / OUD MAARSSEVEEN
06 28 35 24 89
V1/2016

6. STAAT VAN PROJECTEN BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2015 in €1
2015

2014

Project Baten
Voorziening Herinrichting vergaderruimte
Led verlichting Hooizolder (K.F. Hein fonds)
Banieren (ABNAMRO Bank)
Hergroepering voorzieningen (Wateroverlast)
Rente
Niet benoemde projecten 2015-04

476
---111
2.113

89
4.600
900
1.343
206
--

Totaal project baten

2.700

7.138

476
----

89
4.538
744
1.595

--

266

2.113
2.589

-7.232

111

(94)

Project Bestedingen
Herinrichting vergaderruimte
Led verlichting Hooizolder (K.F. Hein fonds)
Banieren (ABNAMRO Bank)
Hergroepering voorzieningen (Wateroverlast)
Vooronderzoek Buitenmuseum
Niet benoemde projecten 2015-04
Totaal project lasten
Resultaat van Projecten

7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN PROJECTEN BATEN EN LASTEN OVER VERSLAGJAAR 2015
in €1
Resultaat van Projecten
Het verslagjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat projecten van € 111.
Positieve resultaten van projecten worden aangehouden als voorziening om daar de kosten
van onderhanden, toekomstige overschrijdingen van projecten of toekomstige projecten uit
te bekostigen. Negatieve resultaten worden gedurende het jaar waarin ze veroorzaakt zijn
ten laste van het resultaat van dat jaar gebracht.
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OVERIGE GEGEVENS

Verklaring Kas Controle Commissie Stichting Streekmuseum Vredegoed:

Maarssen, 13 januari 2016

Aan het bestuur van het Streekmuseum Vredegoed
Te Oud-Maarseveen

Onderwerp: kascontrole 2015
Geacht bestuur,
De kascontrolecommissie bestaande uit Nico Witkamp en Hans Schuman heeft op 13 januari
de boeken gecontroleerd en in orde bevonden over het jaar 2015.
Met vriendelijke groet,
Nico Witkamp,
Hans Schuman.

Het ondertekend exemplaar is ter inzage bij Secretaris de heer René van Alphen.
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