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Betreft:

Accountantsrapport bij de jaarrekening 2018

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

190180

Nijkerk, 30 april 2019

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u het jaarrapport 2018 aan van Stichting Vrienden van Museum Hilversum te
Hilversum. Het jaarrapport bestaat uit de jaarrekening 2018, die vooraf wordt gegaan door het
accountantsrapport waarin de samenstellingsverklaring van de accountant is opgenomen.

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 533 na aftrek van de toegekende
bijdrage aan Stichting Museum Hilversum over 2018 van € 6.000. Voor een nadere analyse wordt
verwezen naar de staat van de baten en lasten.

Het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen dat daarmee op de stand van € 4.378 per
31 december 2018 komt. Het eigen vermogen was per 1 januari 2018 € 3.845.

-2A.P. van Middelkoop AA
info@accountantskantoorvanmiddelkoop.nl
Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Langestraat 9
3861 BM Nijkerk

Telefoon: 033 – 247 01 23
Kamer van Koophandel: 32141704
www.accountantskantoorvanmiddelkoop.nl

Accountantskantoor

Van Middelkoop
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 april 2019.

1. Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Vrienden van Museum Hilversum te Hilversum is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 2018 en de winsten-verliesrekening over 2018 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 overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
Organisaties-zonder-winststreven. 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 Vrienden van Museum Hilversum.
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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de
VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

-3A.P. van Middelkoop AA
info@accountantskantoorvanmiddelkoop.nl
Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Langestraat 9
3861 BM Nijkerk

Telefoon: 033 – 247 01 23
Kamer van Koophandel: 32141704
www.accountantskantoorvanmiddelkoop.nl

Accountantskantoor

Van Middelkoop
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 april 2019.

2. Ondertekening
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere
toelichting zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Accountantskantoor Van Middelkoop

A.P. van Middelkoop
Accountant-Administratieconsulent

-4A.P. van Middelkoop AA
info@accountantskantoorvanmiddelkoop.nl
Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Langestraat 9
3861 BM Nijkerk

Telefoon: 033 – 247 01 23
Kamer van Koophandel: 32141704
www.accountantskantoorvanmiddelkoop.nl

BESTUURSVERSLAG 2018

Doel van de Vriendenstichting
Doel van de Vriendenstichting is het creëren van een groter draagvlak voor het museum in de
Hilversumse gemeenschap. Mede door het versterken van de financiële en economische basis van het
museum naast het stimuleren en mee-organiseren van ‘vriendenactiviteiten’ en de betrokkenheid bij het
museum Hilversum verhogen.
Bestuur
Het bestuur van de Vriendenstichting kwam 4 maal in vergadering bijeen, tussentijds vonden waar
nodig informelere overleggen plaats. Bij de vergaderingen was Stef van Breugel in de functie van
directeur van het museum aanwezig. Namens het museumbestuur maakte Theo Steinebach deel uit
van het vriendenbestuur. Jaarlijks vindt evaluatie plaats tussen beide besturen.
Vrienden
Ook in 2018 werden voor de vrienden met een regelmaat voorafgaand aan tentoonstellingen previews
georganiseerd. Een inleiding en rondgang over de tentoonstelling vooraf blijkt een groot succes.
Speciale aandacht voor de Vrienden was er rond:
- De 60e editie van World Press Photo waarbij we als Vrienden met elkaar ook het glas konden
heffen op opnieuw een prachtig voor ons liggend museaal jaar.
- ‘I will not be shamed’, een projecttentoonstelling met fotografie van Veronique Jansen in
samenwerking met een viertal leerlingen van het Comenius College.
Zichtbaar hierbij werd de grote waarde die het museum hecht aan de samenwerking met de
verschillende scholen.
- De uitreiking van de Zilveren Camera vond ook dit jaar in Museum Hilversum plaats. Een prachtige
eer voor ons museum waar we zeker trots op mogen zijn! Ook nu weer werden rond de
tentoonstelling meerdere lezingen georganiseerd waarbij de verschillende prijswinnaars over hun
werk vertelden.
- In het kader van de 4 Mei-viering vond op de Kerkbrink een buitenexpositie plaats ‘Terug naar
1940-1945’ waarbij fotograaf Ahmet Polat een bijzondere samenwerking met scholieren aanging.
- Ruben Terlou exposeerde opnieuw, een fotoexpositie rond zijn televisieprogramma ‘Dwars door
China’.
- Tijdens Art Hilversum exposeerden een 30-tal Hilversumse kunstenaars met een 100-tal werken
in het museum.
- Rond de tentoonstelling ‘Spotlight’, met werk van Sacha de Boer, William Rutten, Paul Huf en
Govert de Roos, was er voor de vrienden ruim mogelijkheid om met de fotografen en hun werk
kennis te maken en van gedachten te wisselen.
- In september werd met een 25-tal vrienden de tentoonstelling Unseen bezocht.
- Ook bij ‘Stilness’, tentoonstelling met werk van Carla van de Puttelaar in september, werden de
vrienden opnieuw voor een preview uitgenodigd. Grote belangstelling was er voor de
verschillende lezingen.
- Tenslotte werd het jaar afgesloten met de tentoonstelling ‘Het Perfecte Plaatje’. De tentoonstelling
van foto’s uit dit televisieprogramma werd in het bijzijn van vele vrienden geopend op de avond
van en voorafgaand aan de finale.
-5-

Beleidskeuze van het museum
In het beleidsplan 2018-2022 heeft het museum gekozen voor mediacultuur en mediakunst als
beleidsterrein. Deze koers is verwoord voor het met de gemeente te sluiten Convenant 2018-2022.
Vanwege het wisselend en sterk educatieve element is besloten de schoolvrienden naar de
museumorganisatie over te hevelen.
Bijdrage aan het museum
Het steunen van de opbouw van de collectie van het museum zien we als essentiële taak voor de
vriendenstichting. Het hebben van een collectie is een basisvereiste voor de erkenning als
geregistreerd museum.
In de afgelopen jaren werden bijdrages vanuit de vriendenstichting besteed aan de aanschaf van de
realisatie van de videovloer, de aanschaf van de film ‘The Island van all Together’ van Marieke van der
Velden en Philip Brink en aan werk van de Hilversumse fotografe Eva Kasbergen: drie ‘performancefoto’s’ in een lichtkastje naast het versteken van de positieve financiële situatie van het museum.
Met de inkomsten over 2018 was de vriendenstichting in staat een bijdrage aan het museum te leveren
van € 6.000,-.
Financiën
Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een positief resultaat van € 533,-. Het positieve resultaat is
toegevoegd aan het eigen vermogen. In het resultaat over 2018 is een afdracht aan het museum
opgenomen van € 6.000 . In verband met de beperkte omvang van de exploitatie wordt gestuurd op de
ontwikkeling van resultaat en vermogen ten opzichte van voorgaand jaar.
Bestuur en Vrienden
Per 31 december 2018 bestond de vriendenstichting uit 99 vrienden, 37 echtpaarvrienden en 35 leden
van de Club van 100. Een toename van 28 vrienden betekent een totaal van 180 vrienden waarmee we
2018 afsloten. Daarnaast waren er ook een 7-tal gastvriendschappen voor een jaar als dank voor
bijzondere inzetten aan het museum.
De vele vrijwilligers van het museum zijn volgens de statuten vrijwilliger-vriend. Hier in dit
jaarverslag willen wij hen graag bedanken voor hun bijzondere inzet voor het museum.
Per 1 maart 2018 trad Shohreh Parchamdoost toe tot het bestuur.
Eind 2018 trad Theo Steinebach uit het bestuur. Zijn plaats zal worden ingenomen door Harrie van
Boxmeer.

Samenstelling bestuur stichting Vrienden van Museum Hilversum per 31 december 2018:
Mw. Ph. Korthals Altes
voorzitter
Mw. F.M.G. Wisse Smit-Kooman
secretaris
Dhr. N. van ’t Hooft
penningmeester
Mw. S. Parchamdoost
lid
Dhr H. van Boxmeer
lid namens het bestuur van Museum Hilversum
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Stichting Vrienden van Museum Hilversum
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 april 2019.

1. Balans per 31 december 2018 (na verwerking resultaat na belasting)

Activa

31 december 2018

31 december 2017

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
Overige kortlopende vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

-7-

166

-

15.004

15.372

15.170

15.372

15.170

15.372

Stichting Vrienden van Museum Hilversum
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 april 2019.

Passiva

31 december 2018

31 december 2017

€

€

4.378

3.845

Overige kortlopende schulden

7.346

10.576

Overlopende passiva

3.446

951

10.792

11.527

15.170

15.372

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

KORTLOPENDE SCHULDEN

Totaal passiva
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2. Staat van baten en lasten over 2018

2018

2017

€

€

Ontvangen bijdragen

9.450

7.097

Overige opbrengsten

-

-

9.450

7.097

Bijdrage aan Stichting Museum Hilversum

6.000

5.000

Vriendenavonden

1.815

378

Overige kosten

1.102

1.095

8.917

6.473

533

624

BATEN

LASTEN

RESULTAAT

Het resultaat van 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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3. Kasstroomoverzicht over 2018

2018

2017

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

533

624

Vorderingen en overlopende activa

-/- 166

-

Kortlopende schulden

-/- 735

5.211

-/- 368

5.835

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

-/- 3683

5.835

Liquide middelen/schuld kredietinstellingen per 1 januari

15.372

9.537

Liquide middelen/schuld kredietinstellingen per 31 dec

15.004

15.372

-

-

15.004

15.372

Mutaties in het werkkapitaal:

Netto kasstroom

Maximum krediet bij kredietinstellingen per 31 december
Beschikbare liquiditeit per 31 december
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4. Toelichting algemeen
Oprichting en doel van de stichting
De stichting is opgericht op 15 september 2005. Doel van de Vriendenstichting is het
creëren van een groter draagvlak voor het museum in de Hilversumse gemeenschap,
het verwerven van vrienden voor een versterken van een financiële en economische basis van
het museum en het stimuleren en mee-organiseren van ‘vriendenactiviteiten’ en zo de
betrokkenheid bij het museum Hilversum versterken. De stichting is een organisatie zonder
winstoogmerk.

Activiteiten van de stichting
De activiteiten van de Stichting bestaan uit het (doen) exploiteren van een gebouwencomplex,
omvattende een museum voor architectuur en cultuurgeschiedenis voor nationaal en
internationaal publiek.

Statutaire vestigingsplaats en inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is statutair gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 32110713.

Inschrijving belastingdienst
De stichting is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd bij de belastingdienst
onder het nummer 815423482 met cultuurstatus.

Omzetbelasting
De activiteiten van de stichting zijn niet belast met omzetbelasting.

Bestuursleden
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen:


Mevrouw P.J. Korthals Altes (voorzitter)



Mevrouw F.M.G. Wisse Smit-Kooman (secretaris)



De heer N. van ‘t Hooft (penningmeester)



De heer T.F.M. Steinebach (bestuurslid)

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.
- 11 -

Stichting Vrienden van Museum Hilversum
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 april 2019.

Aantal personeelsleden
In de verslagperiode waren er geen medewerkers in dienst bij de stichting.

Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld door het bestuur van de stichting op 5 november 2018.

Begroting 2018
Er is voor 2018 geen begroting opgesteld. Derhalve zijn er geen begrotingsgetallen ter
vergelijking opgenomen in de jaarrekening.

Deskundigenonderzoek
De stichting is noch statutair noch wettelijk verplicht tot het doen plaatsvinden van een
accountantscontrole van de jaarrekening. Dit deskundigenonderzoek heeft derhalve niet
plaatsgevonden.
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5. Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,
nummer 640 Organisaties-zonder-winststreven.

Algemeen geldt dat, voor zover niet anders is vermeld, de activa en passiva zijn gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Winsten
worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden verantwoord indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

De gehanteerde grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De beschrijving van de grondslagen is herzien.

De in de verantwoording opgenomen bedragen zijn inclusief omzetbelasting.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de relevante verslaggevingsregels van
schattingen. Voor zover nodig zijn de aard van de schattingen en daarop betrekking hebbende
veronderstellingen toegelicht in de jaarrekening.

Vorderingen zijn opgenomen op nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening
voor oninbaarheid. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij
anders vermeld.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
Kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders
vermeld.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar, met
inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen.

- 13 -
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De ontvangen bijdragen in het jaar waarop de bijdragen betrekking hebben.
Verkoopopbrengsten uit ontvangen nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de
bedragen zijn ontvangen.

Kosten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de rekening-courantpositie bij de bank.

- 14 -
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Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 april 2019.

6. Toelichting op de balans per 31 december 2018
VLOTTENDE ACTIVA
31 december 2018

31 december 2017

€

€

Overige kortlopende vorderingen
Dubbel betaald bedrag

166

-

15.004

15.372

Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant

EIGEN VERMOGEN

2018

2017

€

€

3.845

3.221

533

624

4.378

3.845

Algemene reserve
Het verloop over de verslagperiode is als volgt:
Saldo begin verslagperiode
Bij: resultaat afgelopen boekjaar
Saldo einde verslagperiode

Het eigen vermogen is vrij besteedbaar binnen het kader van
de stichtingsdoelstelling.
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31 december 2018

31 december 2017

€

€

Overige kortlopende schulden
Rekening courant Stichting Museum Hilversum

1.346

576

Toegekende bijdrage 2018 aan Stichting Museum Hilversum

6.000

-

Toegekende bijdrage 2017 aan Stichting Museum Hilversum

-

5.000

Toegekende bijdrage 2016 aan Stichting Museum Hilversum

-

5.000

7.346

10.576

2.825

330

605

605

16

16

3.446

951

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen bijdragen volgend jaar
Accountantskosten
Bankkosten
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten 2018
2018

2017

€

€

Club van 100

3.790

2.500

Museumvrienden

4.660

3.677

Ondernemersvrienden

1.000

-

-

920

9.450

7.097

Accountantskosten

605

605

Administratiekosten

138

138

Kantoorbenodigdheden

166

146

Bankkosten

193

206

1.102

1.095

BATEN
Ontvangen bijdragen

Schoolvrienden

LASTEN
Overige kosten

Hilversum, 30 april 2019

P.J. Korthals Altes (voorzitter)

F.M.G. Wisse Smit-Kooman (secretaris)

N. van ‘t Hooft (penningmeester) H. van Boxmeer (bestuurslid) S. Parchamdoost (bestuurslid)
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