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               Stichting Museumpeil

               T.a.v. het bestuur

               Silodam 128

               1013 AS  AMSTERDAM

Referentie: 10500EvD                Zaandam, 25 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

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 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. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de Staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Museumpeil te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de Staat van baten

en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht

van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Museumpeil.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling en status

Stichting Museumpeil heeft de ANBI-status en staat als zodanig geregistreerd onder het

RSIN-nummer :  855534151

Bestuur

S.B. Engelsman - Voorzitter

L.A.M. Smets - Secretaris

G.J. Daalhuisen - Bestuurslid

F.T. van der Pols - Bestuurslid

C.M. Willems - Bestuurslid

P. Wouters - Bestuurslid

G.A.A. Drieman - Bestuurslid

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Inkomsten 46.094 100,0% 38.127 100,0%

Inkoopwaarde 28.562 62,0% 27.324 71,7%

Bruto bedrijfsresultaat 17.532 38,0% 10.803 28,3%

Verkoopkosten 1.462 3,2% -395 -1,0%

Kantoorkosten 409 0,9% 114 0,3%

Algemene kosten 2.527 5,5% 3.373 8,9%

Overige baten en lasten 2.312 5,0% - 0,0%

Som der kosten 6.710 14,6% 3.092 8,2%

Resultaat 10.822 23,4% 7.711 20,1%

2020

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

  (betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke of verwante instellingen en organisaties

  in met name Nederland en België. 

2019

Het bestuur bestaat uit :                         

Blijkens de akte d.d. 11 september 2015 werd de stichting met volledig rechtsbevoegdheid : Stichting

Museumpeil per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64129667.

De actvititeiten van  Stichting Museumpeil bestaand voornamelijk uit:

- Het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis op museaal terrein onder medewerkers

  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

Drs. A. Vermeer-Janse                          -  Penningmeester
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Inkomsten 7.967

Daling van:
Algemene kosten 846

8.813

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Inkoopwaarde 1.238

Verkoopkosten 1.857

Kantoorkosten 295

Overige baten en lasten 2.312

5.702

Stijging resultaat 3.111

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 3.111. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Contributies en advertenties 10.431 11.628

10.431 11.628

Liquide middelen 20.540 20.941

Totaal activazijde 30.971 32.569

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2021

31 december 2020 31 december 2019
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 15.000 -

Vrije reserves 11.110 15.288

26.110 15.288

Kortlopende schulden

Crediteuren - 5.019

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.351 141

Overige schulden en overlopende 

passiva 3.510 12.121

4.861 17.281

Totaal passivazijde 30.971 32.569

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2021
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2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Inkomsten 46.094 38.127

Inkoopwaarde 19.077 14.356

Kosten van uitbesteed werk 9.485 12.968

28.562 27.324

Bruto bedrijfsresultaat 17.532 10.803

Verkoopkosten 1.462 -395

Kantoorkosten 409 114

Algemene kosten 2.527 3.373

Overige baten en lasten 2.312 -

Som der kosten 6.710 3.092

Resultaat 10.822 7.711

2020 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 juni 2021
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar. 

Stichting Museumpeil, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 64129667.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

De activiteiten van Stichting Museumpeil, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis op het museaal terrein onder medewerkers

(betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke of aanverwante instellingen en organisaties in

met name Nederland en België.

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor de fianciële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1-105 inzake

"Organisaties zonder winststreven". Richtlijn 650 is niet toegepast aangezien er geen fondswervende

activiteiten zijn geweest.

 - 10 -



Stichting Museumpeil te Amsterdam  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Kosten 

Bijzondere posten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Vrij besteedbaar vermogen.

Stichtingsvermogen

Vastgelegd vermogen.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht. 

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

hebben.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. 

Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als een

bestemmingsfonds.

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

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Baten omvatten de opbrengsten uit abonnementen, advertenties, subsidies en projectopbrengsten onder

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

 - 11 -



Stichting Museumpeil te Amsterdam  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Subidies

2.4 Toelichting op de begroting                                                                                                                        

In het boekjaar 2020 zijn  er een tweetal nummers van het blad Museumpeil uitgegeven. 

Subsidies worden als bate verantwoord in de Staat van baten en lasten in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. 
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Contributies en abonnementen

Advertenties 8.534 11.628

Groepsabonnementen België 1.897 -

10.431 11.628

Liquide middelen

Rekening courant ING bank 536 3.010 7.485

Rekening courant ING bank 621 5.030 13.456

Spaarrekening     ING 12.500 -

20.540 20.941

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

Stichtingsvermogen

2020 2019

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari - -

Dotatie 15.000 -

Stand per 31 december 15.000 -

Vrije reserves

Stand per 1 januari 15.288 7.577

Uit voorstel resultaatbestemming 10.822 7.711

Toevoeging continuïteitsreserve -15.000 -

Stand per 31 december 11.110 15.288

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren - 5.019

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.351 141

Omzetbelasting

Omzetbelasting 1.351 141

Het bestuur heeft een bedrag van € 15.000 gereserveerd in een continuïteitsreserve zodat een substantiële

terugval in de abonnementsopbrengsten kan worden opgevangen.

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over het boekjaar 2020 ad. € 10.822 (winst) in zijn

geheel toe te voegen aan de vrije reserves. De voorgestelde resultaatverdeling is reeds verwerkt in de

jaarrekening van de Stichting. Ten laste van de vrije reserve is een toevoeging gedaan aan de

continnuïteitsreserve. 
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2.4  Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige schulden

Accountantskosten 1.250 1.550

Onderhandse leningen - 5.000

Nog te betalen reiskosten 167 242

Nog te betalen automatisering/webdesign - 263

Nog te betalen SP Abonneeservice 605 2.541

Vooruitontvangen abonnenementen 1.015 2.000

Dubbel ontvangen verkoopfactuur - 525

Representatiekosten 473 -

3.510 12.121
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2.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Inkomsten

Advertentie-opbrengsten 21.727 15.368

Abonnee ontvangsten 15.867 15.959

Subsidies en bijdragen 7.000 800

Opbrengst gemeente Leopoldsburg - 6.000

Actie Belgische musea 1.500 -

46.094 38.127

Inkoopwaarde

Drukwerk en overige kosten 6.950 5.467

Inkoop Aboneeservice - portikosten 3.202 3.579

Inkoop Aboneeservice - diensten 3.542 5.218

Overige inkoopkosten - 92

Inkoop opmaak drukkerij 4.150 -

Inkoop verzending drukkerij 1.233 -

19.077 14.356

Kosten van uitbesteed werk

Inkoop drukwerk EU 4.585 8.760

Inkoop redactie 4.900 4.025

Inkoop werk derden - overig - 183

9.485 12.968

Verkoopkosten

Representatiekosten 473 -

Website en promotiekosten 989 1.258

Dotatie voorziening oninbare debiteuren - -1.653

1.462 -395

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 74 40

Drukwerk - 32

Contributies en abonnementen 335 42

409 114

Algemene kosten

Accountantskosten 1.550 1.200

Administratiekosten - 484

Reis- en verblijfkosten 592 1.377

Bedrijfsverzekeringen 111 32

Bankkosten en provisie 274 280

2.527 3.373

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 20,9% gestegen.
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2.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Overige baten en lasten 

Omzetbelasting voorgaande jaren 2.312 -
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