
Stichting Edams Museum
Jaarrekening 2021

BALANS 31-12-2021 31-12-2020
€ €

ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris & inrichting 30.067                    33.681                    

Vlottende activa
Voorraden -                             -                             
Vorderingen 16.863                    6.599                       
Liquide middelen 31.007                    58.569                    

47.870                    65.168                    

Totaal activa 77.937                    98.849                    

PASSIVA
Eigen vermogen 71.236                    50.731                    

Kortlopende schulden
Crediteuren en nog te betalen bedragen 6.701                       4.118                       
Te betalen Gemeente Edam-Volendam -                             44.000                    

6.701                       48.118                    

Totaal passiva 77.937                    98.849                    
0                                  (0)                                

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 2022 2021 2021 2020
Aanvraag Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

BATEN
Bezoekers -                             24.000                    17.012                    23.500                    11.117                    
Subsidies 72.000                    66.000                    128.865                 186.250                 66.000                    
Donaties, sponsorbijdragen en overige opbrengsten -                             6.000                       3.801                       6.000                       7.235                       
Rente -                             -                             2                                  -                             3                                  

72.000                    96.000                    149.680                 215.750                 84.355                    

LASTEN
Vrijwilligers -                             7.000                       518                            7.000                       1.524                       
Tentoonstellingen -                             13.000                    43.489                    119.250                 29.510                    
Collectie -                             9.700                       9.618                       7.400                       5.969                       
Huisvesting 59.300                    55.000                    54.511                    54.200                    52.434                    
Afschrijvingen 9.000                       11.500                    11.687                    6.000                       10.990                    
Beheer -                             8.300                       9.351                       8.450                       7.994                       

68.300                    104.500                 129.175                 202.300                 108.421                 

Resultaat 3.700                       (8.500)                      20.505                    13.450                    (24.066)                   

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Materiële vaste activa Inventaris Permanente Lichtsysteem Balie Kassasysteem, Luchtbe- Totaal
Coopmanshuys tentoonstellings- Stadhuis Stadhuis PC en Office 365 vochtigers

ruimte WOJ
Nieuwenkamp

10 jaar 5 jaar 8 jaar 5 jaar 5 jaar 3 jaar
€ € € € € €

Boekwaarde per  1-1 13.875                    5.772                       5.550                       4.834                       2.449                       1.200                       33.681                    

Aanschafswaarde per 1-1 145.859                 5.772                       18.259                    7.419                       6.229                       1.800                       185.339                 
Investeringen -                             5.124                       -                             -                             1.984                       965                            8.073                       

145.859                 10.896                    18.259                    7.419                       8.213                       2.765                       193.412                 
Investeringsbijdragen (21.000)                   -                             (10.000)                   -                             -                             -                             (31.000)                   
Aanschafwaarde per 31-12 124.859                 10.896                    8.259                       7.419                       8.213                       2.765                       162.412                 

Cumulatieve afschrijvingen per 1-1 (110.984)                -                             (2.709)                      (2.585)                      (3.780)                      (600)                          (120.658)                
Afschrijvingen (5.560)                      (2.180)                      (985)                          (382)                          (1.660)                      (920)                          (11.687)                   
Cumulatieve afschrijvingen per 31-12 (116.544)                (2.180)                      (3.694)                      (2.967)                      (5.440)                      (1.520)                      (132.345)                

Boekwaarde  per 31-12 8.315                       8.716                       4.565                       4.452                       2.773                       1.245                       30.067                    



Voorraden 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Boekwaarde van de voorraad artikelen in de museum winkel -                             -                             

Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Te ontvangen omzetbelasting 8.248                       6.598                       
Debiteuren -                             -                             
Vooruitbetaalde kosten inzake het project Fris - Springlevend, 75 jaar Fris Edam 8.615                       -                             

16.863                    6.598                       

Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Kas 578                            578                            
ABN Amro Betaalrekening 11.445                    10.640                    
ABN Amro Vermogensspaarekening 20                               20                               
Rabo Betaalrekening 18.965                    2.990                       
Rabo Doelsparen -                             44.341                    

31.007                    58.569                    

PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Totaal
behoud / wisselten- 3-jarige taxatie vervanging  legaat 

restauratie toonstellingen inventaris Wijnand Goppel
collectie

€ € € € € € €

Stand 1 januari (35.150)                   15.000                    3.000                       4.200                       33.681                    30.000                    50.731                    
Resultaatverdeling 24.119                    -                             -                             -                             (3.614)                      -                             20.505                    
Stand 31 december (11.031)                   15.000                    3.000                       4.200                       30.067                    30.000                    71.236                    

Inventaris Coopmanshuys: 
Dit betreft de inrichting van het Coopmanshuys dat in de tijd van de vebouwing is aangeschaft en geactiveerd. Bij de herinrichting van Damplein 8 is de verlichting vervangen 
door een systeem met LED-verlichting. De entree heeft het interieur gekregen van de lakenkoopman. Er zijn onder meer op maat gemaakte wandkasten geplaatst. Zonder 
bovenvermelde bijdragen was dit niet mogelijk geweest. Voorts is onder andere geïnvesteerd in een camerasysteem en vervanging van het alarmsysteem, vervanging van- en 
nieuwe vitrines en een glazen entreedeur. De afschrijvingstermijnen bedragen tien jaar. Een groot deel van de inventaris is in 2014 volledig afgeschreven. Voor 
(vervangings)investeringen is een bestemmingsreserve ingesteld.

Permanente tentoonstellingsruimte WOJ Nieuwenkamp:
Op de zolder van het Coopmanshuys is een permanente tentoonstellingsruimte ingericht voor de presentatie van de collectie van Stichting WOJ Nieuwenkamp. De 
investeringen hebben betrekking op de panelen, aanpassing van verlichting en vitrines. Begin 2021 is de inrichting voltooid. De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar.

Lichtsysteem Stadhuis:
In 2018 heeft het museum geïnvesteerd in een nieuw lichtsysteem voor de tentoonstellingsruimte in het Stadhuis. Deze installatie wordt in 8 jaar afgeschreven. 

Balie Stadhuis:
In 2020 is een nieuwe balie in het Stadhuis gebouwd. De balie wordt in 5 jaar afgeschreven.

Kassasysteem, PC en Office 365:
Op beide locaties twee nieuwe kassassystemen aangeschaft voorzien van pinautomaten. Deze kassa's worden in 5 jaar afgeschreven. In 2021 zijn twee nieuwe PC aangeschaft en 
is overgegaan naar Office 365. Ook de PC's worden in 5 jaar afgeschreven.

Luchtbevochtigers:
In 2020 is geïnvesteerd in luchtbevochtigers die in 3 jaar worden afgeschreven, in 2021 is nog een extra luchtbevochtiger aangeschaft.

De post voorraden heeft betrekking op de artikelen die het museum in voorraad houdt voor de museumwinkel. Omdat het museum het assortiment van de winkel sterk heeft 
teruggebracht, is besloten de voorraad op nihil te waarderen. Inkopen ten behoeve van de winkel worden direct als lasten genomen. De opbrengsten van de winkel worden 
verantwoord op het moment van de verkoop van de artikelen. 

De saldi van de rekeningen sluiten aan met de van deze instellingen ontvangen dagafschriften per 31 december en zijn direct opeisbaar.

Kapitaal:
Het negatieve kapitaal is voornamelijk ontstaan door een inhouding van subsidie in 2016 van € 6.917 en een tekort dat in 2020 is ontstaan voor tegenvallende 
bezoekersaantallen en daarmee ook tegenvallende opbrengsten uit entreegelden door sluiting van het museum vanwege maatregelen ter beperking van besmettingsgevaar 
voor Corona. In 2021 is door Gemeente Edam-Volendam een extra subsidie toegekend van € 20.500 als dekking voor het in 2020 ontstane tekort als gevolg van Corona. CHet 
bestuur spant zich in om het kaptiaal weer positief te krijgen door in de exploitatie besparingen te realiseren.

Reserve behoud/restauratie collectie:
Een deel van de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Edam-Volendam is bestemd voor het op peil houden van het historisch erfgoed. Restauratie van collectie verloopt niet 
altijd gelijkmatig over de jaren. Hiervoor wordt een reserve aangehouden om grote uitgaven voor behoud en of restauratie van de collectie te kunnen dekken.

Reserve wisseltentoonstellingen:
Het bestuur heeft besloten voor de wisseltentoonstellingen een reserve te vormen. De kosten voor wisseltentoonstellingen kunnen onverwacht afwijken van de begroting of de 
ene keer omvangrijker zijn dan een andere keer.. De reserve is bedoeld om deze onverwachte tegenvallers of incidenteel omvangrijkere uitgaven op te vangen. De reserve past 
bij de ambitie van het bestuur om de kwaliteit van de wisseltentoonstellingen te verhogen. Zodra de exploitatie het toelaat, zal deze reserve weer worden aangevuld.
Voor 2020/2021 heeft het bestuur de extra subsidie van gemeente Edam-Volendam gereserveerd voor de tentoonstelling die wordt georganiseerd vanwege het 125-jarig 
bestaan van het museum. Deze tentoonstelling is uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. In 2022 wordt het oorspronkelijke plan uit 2021 geactualiseerd en 
het bedrag als nog bestemd. Tot die tijd blijft het bedrag gereserveerd staan.

Reserve 3-jarige taxatie:
Als voorwaarde voor de verkregen gemeentesubsidie dient jaarlijks een voorziening getroffen te worden voor een derde deel van de geschatte kosten. De hertaxatie heeft in 
2013 plaatsgevonden. In 2017 heeft een update plaatsgevonden om na te gaan of een hertaxatie nodig is. In 2021 is nader onderzoek gedaan naar de collectie en taxatie. In 
2022 zal het bestuur zich beraden over de taxaties, in overleg met de Gemeente Edam-Volendam zal worden bezien of en zo ja, welk deel van de collectie getaxeerd dient te 
worden en hoe om te gaan met de verzekering voor de collectie. Vooralsnog blijft deze reserve op het niveau van begin 2021 staan.

Reserve vervangings inventaris:
Deze reserve wordt op het niveau gebracht van de vaste activa. De afschrijvingen komen ten laste van deze reserve. Bij investeringen wordt deze reserve met hetzelfde bedrag 
verhoogd. Hiermee worden toekomstige afschrijvingen gedekt door deze reserve. 

Reserve legaat Wijnand Goppel:
Begin 2015 heeft het museum een legaat van € 30.000 van Wijnand Goppel ontvangen. Dit bedrag is gereserveerd voor een bijzondere investering met respect voor de 
legataris.



Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Crediteuren 5.089                       2.845                       
Nog te betalen bedragen 1.612                       1.272                       
Te betalen huur gemeente Edam-Volendam -                             44.000                    

6.701                       48.118                    

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN

Opbrengsten 2023 2022 2021 2021 2020
Aanvraag Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

€ € € € €

Bezoekersaantallen 9.000                       3.446                       9.000                       1.774                       

Opbrengsten van bezoekers
Entreegelden 16.500                    10.117                    16.500                    4.427                       
Bijdrage Museumkaart bezoekers 6.200                       6.710                       6.200                       6.291                       
Rondleidingen & lezingen 300                            186                            300                            266                            
Verkopen winkel 1.000                       -                             500                            134                            

-                             24.000                    17.012                    23.500                    11.117                    
Subsidies
Gemeente Edam-Volendam - reguliere bijdrage 22.000                    22.000                    22.000                    22.000                    22.000                    
Gemeente Edam-Volendam - aanvullende bijdrage in het kader van Corona -                             20.500                    22.000                    -                             
Huurvergoeding Gemeente Edam-Volendam 50.000                    44.000                    50.000                    44.000                    44.000                    
Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam -                             36.365                    40.750                    -                             
Catalogus 125 jaar Edams museum -                             -                             57.500                    -                             

72.000                    66.000                    128.865                 186.250                 66.000                    

Donaties, sponsorbijdragen en overige opbrengsten
Vrienden Edams museum 4.500                       3.801                       4.500                       3.785                       
Sponsoren 1.500                       -                             1.500                       3.450                       
Overige opbrengsten -                             -                             -                             -                             

-                             6.000                       3.801                       6.000                       7.235                       

Totaal 72.000                    96.000                    149.678                 215.750                 84.352                    

Subsidies en bijdragen
Gemeente Edam-Volendam

Kapitaal:
Het negatieve kapitaal is voornamelijk ontstaan door een inhouding van subsidie in 2016 van € 6.917 en een tekort dat in 2020 is ontstaan voor tegenvallende 
bezoekersaantallen en daarmee ook tegenvallende opbrengsten uit entreegelden door sluiting van het museum vanwege maatregelen ter beperking van besmettingsgevaar 
voor Corona. In 2021 is door Gemeente Edam-Volendam een extra subsidie toegekend van € 20.500 als dekking voor het in 2020 ontstane tekort als gevolg van Corona. CHet 
bestuur spant zich in om het kaptiaal weer positief te krijgen door in de exploitatie besparingen te realiseren.

Reserve behoud/restauratie collectie:
Een deel van de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Edam-Volendam is bestemd voor het op peil houden van het historisch erfgoed. Restauratie van collectie verloopt niet 
altijd gelijkmatig over de jaren. Hiervoor wordt een reserve aangehouden om grote uitgaven voor behoud en of restauratie van de collectie te kunnen dekken.

Reserve wisseltentoonstellingen:
Het bestuur heeft besloten voor de wisseltentoonstellingen een reserve te vormen. De kosten voor wisseltentoonstellingen kunnen onverwacht afwijken van de begroting of de 
ene keer omvangrijker zijn dan een andere keer.. De reserve is bedoeld om deze onverwachte tegenvallers of incidenteel omvangrijkere uitgaven op te vangen. De reserve past 
bij de ambitie van het bestuur om de kwaliteit van de wisseltentoonstellingen te verhogen. Zodra de exploitatie het toelaat, zal deze reserve weer worden aangevuld.
Voor 2020/2021 heeft het bestuur de extra subsidie van gemeente Edam-Volendam gereserveerd voor de tentoonstelling die wordt georganiseerd vanwege het 125-jarig 
bestaan van het museum. Deze tentoonstelling is uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. In 2022 wordt het oorspronkelijke plan uit 2021 geactualiseerd en 
het bedrag als nog bestemd. Tot die tijd blijft het bedrag gereserveerd staan.

Reserve 3-jarige taxatie:
Als voorwaarde voor de verkregen gemeentesubsidie dient jaarlijks een voorziening getroffen te worden voor een derde deel van de geschatte kosten. De hertaxatie heeft in 
2013 plaatsgevonden. In 2017 heeft een update plaatsgevonden om na te gaan of een hertaxatie nodig is. In 2021 is nader onderzoek gedaan naar de collectie en taxatie. In 
2022 zal het bestuur zich beraden over de taxaties, in overleg met de Gemeente Edam-Volendam zal worden bezien of en zo ja, welk deel van de collectie getaxeerd dient te 
worden en hoe om te gaan met de verzekering voor de collectie. Vooralsnog blijft deze reserve op het niveau van begin 2021 staan.

Reserve vervangings inventaris:
Deze reserve wordt op het niveau gebracht van de vaste activa. De afschrijvingen komen ten laste van deze reserve. Bij investeringen wordt deze reserve met hetzelfde bedrag 
verhoogd. Hiermee worden toekomstige afschrijvingen gedekt door deze reserve. 

Reserve legaat Wijnand Goppel:
Begin 2015 heeft het museum een legaat van € 30.000 van Wijnand Goppel ontvangen. Dit bedrag is gereserveerd voor een bijzondere investering met respect voor de 
legataris.

Voor 2021 heeft de gemeente een bedrag van € 22.000 ter beschikking gesteld (2020: € 22.000, 2019: € 22.000 waarvan € 3.000 ter beschikking is gesteld voor het 125-jarig 
bestaan. Dit bedrag is gereserveerd voor de tentoonstelling die wordt georganiseerd naar aanleiding van het in kaart brengen en vastleggen van de collectie van het museum in 
een catalogus naar aanleiding van het 125-jarig bestaan). In 2020 heeft de gemeente besloten om huur te rekenen voor het gebruik van het Coopmanshuys en de eerste etage en 
zolder van het Stadhuis. Deze huur is in 2020 vastgesteld op in totaal € 44.000, in 2021 is de huur verhoogd met servicekosten naar € 50.000. De huur inclusief servicekosten 
wordt door de gemeente vergoed.



Vrienden

Verkopen uit collectie

Sponsorbijdragen

LASTEN
Vrijwilligers 2023 2022 2021 2021 2020

Aanvraag Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
€ € € € €

- Sociale activiteiten 4.000                       0 4.000                       -                             
- Vrijwilligersvergoedingen 2.500                       518                            2.500                       1.524                       
- Reiskostenvergoedingen 500                            -                             500                            -                             

-                             7.000                       518                            7.000                       1.524                       

Vrijwilligers

Tentoonstellingen: 2023 2022 2021 2021 2020
Aanvraag Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

€ € € € €
- Wisseltentoonstelling 7.000                       3.114                       11.000                    16.991                    
- Flitsexpo Aart Roos -                             -                             -                             753                            
- Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam -                             36.365                    40.750                    -                             
- (digitale) Catalogus Edams museum en tentoonstelling 125 jaar -                             -                             57.500                    -                             
- Publicatie/communicatie 2.500                       2.016                       4.000                       1.893                       
- Educatie 500                            -                             1.000                       141                            
- Lezingen 500                            -                             500                            -                             
- Audiotour 2.000                       1.033                       4.000                       3.881                       
- Inkoop museum artikelen 500                            962                            500                            -                             
- Corona maatregelen -                             -                             -                             435                            
- Herinrichting Damplein 8 - permanente tentoonstellingsruimte WOJ Nieuwenkamp -                             -                             -                             5.416                       

-                             13.000                    43.489                    119.250                 29.510                    

Wisseltentoonstelling 

Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam

Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam: Begroting Werkelijk Raming Totaal
2021+2022 2021 2022 2021+2022

€ € € €
Lasten:
- Algemeen 4.500                       2.463                       1.000                       3.463                       
- Fris in het museum 5.000                       5.732                       2.000                       7.732                       
- Fris in Edam 4.500                       2.004                       500                            2.504                       
- Fris aan het woord 26.250                    24.440                    -                             24.440                    
- Fris in context 500                            1.726                       526                            2.252                       

40.750                    36.365                    4.026                       40.391                    

Dekking:
- Edams Museum                         6.750                         6.750                            (359)                         6.391 
- Mondriaan Fonds                      16.000                      16.000                                   -                        16.000 

De kosten voor de wisseltentoonstelling hebben voornamelijk betrekking op de afbouw en verlenging van het abonnement van de 'zwarte doos' die is gebouwd door Museum 
Goed voor de wisseltentoonstelling Kunst van Formaat. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het jaarverslag. 

In de periode oktober 2021 tot en met maart 2022 was de tentoonstelling Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam. Voor dit project heeft het museum aanvullende bijdragen 
toegekend gekregen van diverse fondsen. Het project is in 2022 afgerond en financieel afgewikkeld. De baten en lasten van het project zijn hieronder toegelicht. Het saldo 
tussen de lasten en de dekking bedraagt per 31 december 2021 € 8.615 en is als ' vooruitbetaalde kosten opgenomen. Bij de definitieve afrekening wordt dit bedrag ontvangen 
door de fondsen die op basis van de aanvraag de bijdrage hebben toegekend.

In 2021 en 2020 hebben geen verkopen plaatsgevonden uit de collectie. 

De vrijwilligerskosten bestaan uit een vergoeding voor gemaakte onkosten en een jaarlijkse bijeenkomst ter bevordering van de betrokkenheid. In 2017 is het beleid gewijzigd. 
Gastvrouwen en -heren krijgen een vrijwilligersvergoeding voor de dagdelen dat ze in het museum aanwezig zijn. Ook worden vrijwilligersactiviteiten georganiseerd om 
daarmee de binding met het museum en haar activiteiten te versterken. In 2020 is zijn de kosten voor vrijwilligers lager vanwege beperkte opening en omdat vrijwilligers 
hebben afgezien van de dagvergoeding. Dit geldt ook voor 2021.

In 2020 heeft een anonieme schenker € 3.000 ter beschikking gesteld, Gea Karhof € 250 geschonken voor een ets en Joost Waals een bijdrage geschonken van € 200 ten 
behoeve van een bedankje aan de vrijwilligers.
In 2021 heeft het museum diverse bijdragen toegekend gekregen voor het project 'Fris - Springlevend, 75 jaar Fris Edam.

182 vrienden van het Museum hebben in 2021 een donatie gegeven (194 in 2020).

Voor 2021 heeft de gemeente een bedrag van € 22.000 ter beschikking gesteld (2020: € 22.000, 2019: € 22.000 waarvan € 3.000 ter beschikking is gesteld voor het 125-jarig 
bestaan. Dit bedrag is gereserveerd voor de tentoonstelling die wordt georganiseerd naar aanleiding van het in kaart brengen en vastleggen van de collectie van het museum in 
een catalogus naar aanleiding van het 125-jarig bestaan). In 2020 heeft de gemeente besloten om huur te rekenen voor het gebruik van het Coopmanshuys en de eerste etage en 
zolder van het Stadhuis. Deze huur is in 2020 vastgesteld op in totaal € 44.000, in 2021 is de huur verhoogd met servicekosten naar € 50.000. De huur inclusief servicekosten 
wordt door de gemeente vergoed.



- Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland                         5.000                         5.000                                   -                           5.000 
- Jaap Harten Fonds                         4.500                                   -                           4.500                         4.500 
- VSB Fonds Beemster                         3.500                                   -                           3.500                         3.500 
- Stichting Van Achterbergh Domhof                         3.500                                   -                           3.500                         3.500 
- De Gijselaar Hintzenfonds                         1.500                                   -                           1.500                         1.500 

                     40.750                      27.750                      12.641                      40.391 

Vooruitbetaalde kosten inzake het project Fris - Springlevend, 75 jaar Fris Edam                                   -                           8.615                       (8.615)                                   -   

(digitale) Catalogus Edams museum en tentoonstelling 125 jaar

Publiciteit en communicatie

Audiotour
De kosten voor de audiotours betreffen vaste lasten en uitbreiding van de audiotours. In 2021 wij we overgegaan we op QR codes ipv Podcatchers. de kosten hebben betrekking 
op de eerste drie maanden van het potcatchers abonnement en de aanschaf van de QR-scanner. 

In verband met Corona is besloten het jubileum door te schuiven. Hierdoor is de fondsenwerving gestaakt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft € 10.000 in het vooruitzicht 
gesteld. Het bestuur gaat in 2022 de oorspronkelijke plannen herzien.

Het museum adverteert periodiek in media zoals de Stadskrant, Noord-Hollands dagblad en tijdschriften. Verder is in deze post ook promotiemateriaal opgenomen voor de 
wisseltentoonstelling en het museum in het algemeen. In 2021 zijn twee advertenties geplaatst in Vind en in de FreeBee map.


