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Tienhoven, 14 februari 2021 
 
 
Aan de belanghebbenden, 
 
Middels dit jaarverslag verstrekt het Stichtingsbestuur (“ het bestuur”) van Stichting Streekmuseum 
Vredegoed (“ de stichting”) informatie van de Algemeen Nut Beogende Instelling Stichting 
Streekmuseum Vredegoed over de gang van zaken betreffende het jaar 2020. 
 

Het verslag is opgemaakt door de heer R.P.J. van Alphen uit hoofde van zijn functie als 
penningmeester. Vastgesteld door het bestuur op 15 februari in de AB-vergadering. 
   
 
Algemeen Nut Beogende Instellingen 
 
De Stichting Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven / Oud- Maarsseveen is een instelling 
ingeschreven in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen “ANBI”. 
 
Naam van de Instelling: 
Stichting Streekmuseum Vredegoed. 
 
Ook bekend onder de naam: 
Stichting Streekmuseum Vredegoed 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-mailadres: info@vredegoed.nl 
Facebook https://www.facebook.com/vredegoed 
 
Doelstelling: 
Volgens de oprichtingsakte van De Stichting Streekmuseum 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 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vredegoed.nl/
mailto:info@vredegoed.nl
https://www.facebook.com/vredegoed
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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: 
Aantal: Artikel 3 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal 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 Tienhoven. 

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 2019 is als volgt:  

- Smits, Paul    Voorzitter 

- van Alphen, René   Secretaris/Penningmeester 

- Witkamp, Nico    Bestuurslid 

- Gijsen, Jan    Vicevoorzitter 

- Van Geffen, Johan   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 2020 
 
Dat het jaar 2020 volledig beheerst zou worden door de coronapandemie was natuurlijk voor ons net 

zo’n onaangename verrassing als voor de rest van de wereld. Alle voorbereidingen waren begin 2020 

getroffen voor de gebruikelijke feestelijke opening eind maart met de traditionele Lammetjes-dag. 

Kort daarvoor werd de eerste lockdown afgekondigd en hadden we te maken met een nieuwe 

realiteit.  

Toen in de loop van mei de coronamaatregelen versoepeld werden, was het ook voor Streekmuseum 

Vredegoed een optie om alsnog open  te gaan met inachtneming van de uitgevaardigde 

coronaregels. We hebben, na rijp beraad, besloten dat niet te doen: enerzijds omdat er onder onze 

vrijwilligers veel aarzeling was om weer aan het werk te gaan, anderzijds omdat de geldende 

coronaregels nauwelijks in te voeren en te handhaven zijn in onze specifieke museumruimtes.  

Wat restte was een zomerslaap die we benut hebben om noodzakelijk onderhoud uit te voeren en 

lopende projecten af te ronden. Zo werd de in 2019 gestarte aanleg van de buitentoiletten medio 

2020 afgerond. Verder hebben we ons vizier gericht op het nieuwe seizoen 2021 en de voor 2020 

geplande thematentoonstellingen omgeboekt naar het seizoen 2021. 

Omdat we niet opengingen waren er uiteraard ook geen inkomsten, terwijl de vaste lasten wel 

gewoon doorliepen. Gelukkig konden we gebruik maken van het eerste steunpakket van de overheid 

en kregen we van diverse Vrienden van Vredegoed een extra financieel steuntje in de rug, waarvoor 

we natuurlijk bijzonder dankbaar zijn. Dat neemt niet weg dat we voor het eerst in ons bestaan een 

negatief exploitatieresultaat moesten boeken zoals u in de financiële verantwoording kunt lezen. 

Gelukkig is het zo dat wij zo’n, naar wij aannemen, eenmalig verlies kunnen absorberen dankzij een 

spaarzaam beleid in het verleden. Ik zeg eenmalig, omdat we ervan uitgaan dat we in 2021, al dan 

niet met specifieke spelregels wel opengaan, met als aftrap met Lammetjesdag op 27 maart 2021. 

Verder hebben we ons nader beraden over de toekomst van ons Streekmuseum, met name het al 

eerder gesignaleerde probleem dat we te kampen hebben met een teruglopend aantal vrijwilligers. 

Ondanks allerlei pogingen daartoe is het ons niet gelukt deze tendens te keren. De lijn van denken is 

dat we ons meer gaan richten op ontvangst van groepen op basis van aantrekkelijke arrangementen 

waarin behalve museale elementen ook de natuurbeleving een belangrijk onderdeel is. De ontvangst 

van groepen vraagt relatief minder vrijwilligers  dan de algemene openstelling van het museum met 

als consequentie dat we de openingstijden wellicht wat gaan beperken. 

Het seizoen 2021 staat qua voorbereiding in de steigers, klaar om te starten op 27 maart a.s. en we 

popelen allen dat we de frustraties van 202 achter ons kunnen laten! 

Tienhoven/Oud Maarsseveen, 19 januari 2021 

Paul Smits 

Voorzitter 
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Financiële verantwoording over 2020 
 
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. Dit is in 2020 in overleg niet gebeurd. 

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 2020 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 2020 in €1 
 

ACTIVA  2020  (2019) 
 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Huurdersbelang  PM  PM  
Inventaris  PM  PM 
Collecties  PM  PM 
Wisselcollecties  PM  PM 
  PM  PM 
Vlottende activa 
Voorraden 
Boekjes  PM  PM 
Winkelvoorraad  PM  PM 
Porti  PM  PM 
  PM  PM 
Vorderingen 
Overige vorderingen  3  3 
 

Liquide middelen     
Banken  31.988  33.275 
Kas  48  43 
Kruisposten  68  75 
  32.107  33.393 
Totaal Activa  32.107  33.396 
 
 

PASSIVA  2020  (2019) 
 

Eigen Vermogen       
Eigen exploitatievermogen  15.071  13.460 
Onverdeeld resultaat boekjaar 2020  - 4.507  3.126 
  10.564  16.586 
Voorzieningen 
Afschrijvingsreserve audiovisuele apparatuur  12.000  12.000 
Voorziening Project Jaarlijks Vrijwilligersdag   95  500 
Voorziening Project 2017 Buitenmuseum  0  -10 
Voorziening Project Jaarlijks Onbenoemd  -93  194 
Voorziening project Jaarlijks Website              73  500 
Voorziening project 2018 PBB                0  -12 
Voorziening project Jaarlijks Nieuwjaarsreceptie            428  443 
Voorziening project 2019 Optocht op Koningsdag             0  240 
Voorziening project 2019 Jubileumjaar Activiteiten                0  381 
Voorziening project 2020 Pinautomaat            196             -- 
Voorziening project 2020 Lezing/Dia-avonden            500             -- 
Voorziening project 2020 Brandweer        1.000  -- 
       14.199  14.236 
 

Schulden op korte Termijn     
Vooruitontvangen Vrienden 2021/2020  25  80 
Vooruitontvangen bedragen  5.013  0 
Nog te betalen bedragen  2.306  2.495 
  7.344  2.575 
Totaal Passiva  32.107  33.396 
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 in €1 
 
ACTIVA  2020 
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.  

Dit is in 2019 in overleg niet gebeurd. 

Collecties  PM 

• De vaste museumcollectie 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 

4 maal per jaar. 

• De verzekerde waarde van collecties voor wisselexposities bedraagt € 11.000. 

 

VORDERINGEN 

Overige vorderingen  3 

• Dit bedrag betreft de opgebouwde rente gedurende 2020 op het saldo van de  

spaarrekening aangehouden bij de Rabobank. 

 

LIQUIDE MIDDELEN          
Banken  31.988 

• Dit bedrag bestaat uit de saldi op de volgende rekeningen: 
RABO Bank betaalrekening  5.655 
RABO Bank spaarrekening  26.333  

  31.988 
Kas  48 
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.  

Kruisposten           68 

• Dit betreft het saldo van klein en groot geld wat nog niet is afgestort bij de Rabobank. 
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PASSIVA  2020 
EIGEN VERMOGEN 
Eigen exploitatievermogen 

Stand aanvang boekjaar  13.460 

Stand einde boekjaar  15.071 

• 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  12.000 
Dotatie  0 
Stand einde boekjaar  12.000 

• 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. Dit jaar is door het bestuur besloten dit bedrag te 

verschuiven naar het Eigen Vermogen. 

• 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. 

 
 
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN   
Vooruitontvangen Vrienden   25 
        • Dit bedrag betreft de bijdragen die van 2 Vrienden is ontvangen voor het                
           Vriendenjaar 2021.  
Vooruitontvangen bedragen  5.013 
        • Dit betreft 3 subsidies voor nog lopende projecten 
Nog te betalen bedragen  2.306 

• Dit bedrag betreft diverse kosten t.b.v. 2020 

                    2.575 
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4. STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2020 in €1 
     
   
Opbrengsten  2020  (2019) 
 
Opbrengsten uit entreegelden, consumpties, 
winkel en giften  1.816  16.226 
Opbrengsten uit contributies Vrienden  3.109  2.486 
Subsidie ondersteuning ivm Corona/Covid19 pandemie        4.000              -- 
 
Totaal exploitatie opbrengsten  8.925  18.712 
 
Exploitatiekosten 
 
Huur   5.509  5.459 
Gas  1.668             1.556 
Electriciteit  520  738 
Water  50  50  
Onderhoud en klein materiaal  1.211  1.131 
Betaalde verzekerings – en alarmeringskosten  1.320  1.424 
Kosten wisselexposities  2.255  556 
Kosten public relations  108  795 
Kantoorkosten  651  2.091 
Schoonmaakkosten  93  1.351 
Diversen en onvoorzien  50  439 
Totaal exploitatiekosten  13.435  15.589 
 
Dotatie vervangingsreserve  0  0 
 
Totaal exploitatielasten  13.435      15.589 
 
Resultaat voor fiancieringslasten  - 4.510  3.123 
    
Financieringslasten               --                         --
Buitengewone baten en lasten               --                         --  
  
Exploitatieresultaat  4.510  3.123 
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN EXPLOITATIE BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR  
     2020 in € 
                                                                                                                                                                    Jaar 2020 
Totaal exploitatie baten 

• De opbrengsten zijn met een daling van € 9.787 afgenomen.  

• Streekmuseum Vredegoed heeft in 2019 nul (2019 2.422) bezoekers ontvangen,  
die onderverdeeld kunnen worden in nul (2018 767) passanten en 1.655 (2018 1.655)  
groep museumbezoekers. Reden is uiteraard de sluiting vanwege de coronapandemie. 

• Het vriendenaantal was per 31 december 2019 110 ten opzichte van 119 aan het 
eind van 2018.  
 

EXPLOITATIEKOSTEN 
Betaalde verzekerings – en alarmeringskosten  1.320 

• De premiebedragen zijn betaald voor de verzekering van de inboedel, het 

huurdersbelang en de museumcollectie. Tevens is een bedrag betaald aan premie 

over de waarde van de wissel exposities.  

Kosten public relations  108 

• Dit bedrag is betaald voor de promotionele activiteiten, inclusief de druk- en 

verspreidingskosten van VredegoedNieuws. 

Kantoorkosten  651 

• Deze post betreft zaken zoals: Bankkosten betaald aan RABO Bank, drukwerk en 

samenhangende kosten voor Vriendenbrieven en Flyers 

Dotatie vervangingsreserve  0 

• Met ingang van 2012 wordt voor de post die de investering in audiovisuele en 

digitale apparatuur vertegenwoordigt, een voorziening voor de vervanging 

opgenomen. Dit is in 2019 in overleg niet gebeurd. 

Totaal exploitatielasten 

• De exploitatielasten zijn met € 2.154 gedaald door wegvallen schoonmaakkosten en 
weinig kantoorkosten door sluiting vanwege Coronapandemie.  

Exploitatieresultaat 

• Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 4.510 
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6. STAAT VAN PROJECTEN BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2019 in €1 
      
  2020  2019 
Project Baten  
Rente  3  3 
Voorziening project Jaarlijkse Vrijwilligersdag   405  0 
Voorziening project 2017 Buitenmuseum  0        1.010 
Voorziening project Jaarlijks Onbenoemd  593   0 
Voorziening project Jaarlijks Website  427  0 
Voorziening project 2019 PBB  0  1.512 
Voorziening project Jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie  72              0 
Voorzienign project 2019 Optocht op Koningsdag                0  260 
Voorziening Project 2019 Juileumjaar activiteiten                0  2.619 
Voorziening project 2020 Pinautomaat              54             -- 
Voorziening project 2020 Lezing/Dia-avonden  --             -- 
Voorziening project 2020 Brandweer  --  -- 
 
Totaal project baten  1.554  5.404 
 
Project Bestedingen 
Voorziening Jaarlijkse Vrijwilligersdag   -405  0 
Voorziening Project 2017 Buitenmuseum  0        1.010 
Voorziening ProjectJaarlijks Onbenoemd   -593   0 
Voorziening project Jaarlijks Website  -427  0 
Voorziening project 2019 PBB  0  1.512 
Voorziening Project 2019 Nieuwjaarsreceptie  -72              0 
Voorzienign project 2019 Optocht op Koningsdag                0  260 
Voorziening Project 2019 Jubileumjaar activiteiten                0  2.619 
Voorziening project 2020 Pinautomaat            -54              -- 
Voorziening project 2020 Lezing/Dia-avonden             --             -- 
Voorziening project 2020 Brandweer  --  -- 
 
Totaal project lasten      1.551  5.401 
 
Resultaat van Projecten  3  3 
 
 
7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN PROJECTEN BATEN EN LASTEN OVER VERSLAGJAAR 2020   
     in €1 
 
Resultaat van Projecten 

• Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat projecten van € 3. 

• 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: 

 
 
 
Oud Maarsseveen, 9 februari 2021 

 

Aan het bestuur van het Streekmuseum Vredegoed 

Te Oud Maarsseveen. 

 

 

Onderwerp: kascontrole 2020 

 

Geacht bestuur, 

De kascontrolecommissie heeft op 9 februari 2021 de Balans per 31 december 2020 en de Staat van 

baten en lasten 2020 (inclusief die van de projecten) gecontroleerd. 

Dit is dit jaar, vanwege de coronapandemie en totale lockdown op deze datum, verlopen via de mail. 

De commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen constateren en stelt u daarom voor de 

penningmeester decharge te verlenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De kascontrolecommissie, 

 

René Witjens. 

 

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


