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Geacht bestuur ,

Opdracht 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2021 van
uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de bij deze
rapportage opgenomen jaarstukken.
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Algemeen

Oprichting vereniging
Bij notariële akte d.d. 22 mei 2012 verleden voor notaris mr. N.E. Soeters-Schot te Schouwen-Duiveland
is opgericht Vereniging Musea Schouwen-Duiveland. De activiteiten worden met ingang van
voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Vereniging Musea Schouwen-Duiveland
(VMSD).

Activiteiten
De activiteiten van Vereniging Musea Schouwen-Duiveland bestaan voornamelijk uit: het behartigen van
de belangen van de aangesloten musea; het bevorderen van samenwerking tussen de aangesloten
musea; het stimuleren van een op de toekomst gericht museaal beleid; het verhogen van de kwaliteit
van de musea door het organiseren van gedeelde diensten ten behoeve de kleinere musea; het werven
van fondsen ten behoeve van gemeenschappelijke activiteiten van de aangesloten musea. 
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2021 31-12-2020

x 1.000 € % € %

Activa
Vorderingen 6 18,7 17 89,5
Liquide middelen 26 81,3 2 10,5

32 100,0 19 100,0

Passiva
Eigen vermogen 6 18,8 15 78,9
Voorzieningen 15 46,9 - -
Kortlopende schulden 11 34,3 4 21,1

32 100,0 19 100,0

Analyse van de financiële positie
31-12-2021 31-12-2020

x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 6 17
Liquide middelen 26 2

32 19
Kortlopende schulden -11 -4

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 21 15

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 21 15

Financiering

Eigen vermogen 6 15
Voorzieningen 15 -

21 15
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Meerjarenoverzicht

2021 2020 2019
x 1.000 € € €
Subsidiebaten 142 143 76

Besteed aan doelstellingen -121 -109 -60

Brutowinst 21 34 16
Overige baten - - -

Brutomarge 21 34 16
Lonen -28 -24 -19
Overige bedrijfskosten -2 -2 -4

EBITDA -9 8 -7

EBIT -9 8 -7

Totaal van resultaat voor belastingen -9 8 -7

Resultaat na belastingen -9 8 -7
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Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Vereniging Musea Schouwen-
Duiveland te Renesse.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Vereniging Musea Schouwen-Duiveland

De jaarrekening van Vereniging Musea Schouwen-Duiveland te Renesse is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de staat van baten en lasten over 2021 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 over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 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
Vereniging Musea Schouwen-Duiveland.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Zierikzee, 28 april 2022

WEA Accountants & Adviseurs

drs. R. Verstraeten RA AA                                                          
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Jaarverslag

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging.



JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventarissen 288 384

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 5.829 4.740
Overige vorderingen en overlopende acti-
va - 12.500

5.829 17.240

Liquide middelen 26.056 2.203

Totaal activazijde 32.173 19.827
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PASSIVA

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

EIGEN VERMOGEN 6.343 15.083

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen 15.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten - 2.150
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen 2.112 794
Overige schulden en overlopende passi-
va 8.718 1.800

10.830 4.744

Totaal passivazijde 32.173 19.827
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Subsidiebaten 142.272 142.635
Besteed aan doelstellingen -121.006 -108.558

Brutowinst 21.266 34.077
Personeelskosten 27.548 24.184
Afschrijvingen op materiële vaste activa 96 96
Overige bedrijfskosten 2.232 1.979

Totaal van som der kosten 29.876 26.259

Totaal van bedrijfsresultaat -8.610 7.818
Rentelasten en soortgelijke kosten -130 -119

Totaal van resultaat voor belastingen -8.740 7.699
Belastingen over de winst of het verlies - -

Totaal van resultaat na belastingen -8.740 7.699
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

Bedrijfsresultaat -8.610 7.818

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 96 96
Toename (afname) van de voorzieningen 15.000 -

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van overige vorderin-
gen 11.411 -13.106
Toename (afname) van overige schulden 6.086 116

17.497 -12.990

Totaal van kasstroom uit bedrijfsopera-
ties 23.983 -5.076

Betaalde interest -130 -119

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten 23.853 -5.195

Totaal van toename (afname) van geld-
middelen 23.853 -5.195

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 2.203 7.398
Toename (afname) van geldmiddelen 23.853 -5.195

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 26.056 2.203
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland is feitelijk en statutair gevestigd op Mauritsweg 78, 4325 AH te
Renesse en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 55361277.

Algemene toelichting

Informatieverschaffing over continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Vereniging Musea Schouwen-Duiveland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en
verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met
inachtneming van een eventuele restwaarde, eventuele toepassing van willekeurige afschrijvingen en de
aanwendingen van een herinvesteringsreserve op grond van fiscale regelingen. De afschrijvingen
bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, dan wel een vast
percentage van de boekwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

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.
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Voorzieningen

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.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Kortlopende schulden

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.

De bepaling van het resultaat

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.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 495
Cumulatieve afschrijvingen -111

Boekwaarde per 1 januari 2021 384

Mutaties 
Afschrijvingen -96

Saldo mutaties -96

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 495
Cumulatieve afschrijvingen -207

Boekwaarde per
31 december 2021 288

Afschrijvingspercentages inventaris           20%  
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 5.829 4.740

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen overige subsidies - 12.500

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

Rabobank NL46 RABO 0317 3574 25 26.056 2.203
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PASSIVA 

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 6.343 15.083

2021 2020
€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 15.083 7.384
Uit resultaatverdeling -8.740 7.699

Stand per 31 december 6.343 15.083

Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige voorzieningen

Voorziening Erfgoedlijnen Schouwen-Duiveland 15.000 -

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren - 2.150

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.946 794
Pensioenen 166 -

2.112 794
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld - 800
Accountantskosten 1.440 1.000
Nog te betalen projectkosten 5.691 -
Transitievergoeding 1.587 -

8.718 1.800
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ €

Subsidiebaten

Aangesloten musea 2.275 2.275
Gemeente SD educatie 35.250 35.250
Gemeente SD Doe-us 2.900 -
Gemeente SD samenwerking musea 50.000 50.000
V-fonds - 20.000
VSB-fonds 2.500 20.000
Stichting Renesse 2.500 7.610
Prins Bernhard fonds - 7.500
Donaties 174 -
Kickstart Cultuurfonds 42.173 -
Cultuurfonds Zeelandia 2.000 -
Nutsfonds 2.500 -

142.272 142.635

2021 2020
€ €

Doelstellingen

Projectkosten Doe-us 15.006 14
Projectkosten SD bevrijd 974 52.721
Projectkosten samenwerking musea 49.874 52.491
Projectkosten SD educatie 3.334 3.332
Projectkosten 2Discover 36.818 -
Dotatie voorziening Erfgoedlijnen Schouwen-Duiveland 15.000 -

121.006 108.558
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2021 2020
€ €

Personeelskosten

Lonen 21.366 18.513
Sociale lasten en pensioenlasten 6.182 5.671

27.548 24.184

2021 2020
€ €

Lonen

Brutoloon 19.946 18.170
Vakantietoeslag 1.420 343

21.366 18.513

2021 2020
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 6.182 5.671
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2021 2020
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 96 96

2021 2020
€ €

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 273 316
Kantoorkosten 92 198
Algemene kosten 1.867 1.465

2.232 1.979

2021 2020
€ €

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 273 316

2021 2020
€ €

Kantoorkosten

Automatiseringskosten 92 190
Contributies en abonnementen - 8

92 198

2021 2020
€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 1.307 1.319
Advieskosten 305 27
Overige algemene kosten 255 119

1.867 1.465
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2021 2020
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 130 119
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

1,00 1,00

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
1,00 1,00

Gebeurtenissen na balansdatum

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

Renesse, 28 april 2022

Vereniging Musea Schouwen-Duiveland

C.J. van Mechelen H.J. van der Veer D.S. Kooman
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