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Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 meÍbetrekking tot uw stichting.

I

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -2.954, samengesteld.

€. 183.7 66 en de staat

2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Nederlands Stoommachine Museum te Medemblik is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. Deze jnnekening bestaat uit de balans per 3 I decemb er 2020 en de staat van baten lasten
over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor fi nanciële 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 in Nederland algemèen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebGd van
administratieve verwerking en fi nanciële 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 voidaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaanekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Nederlands Stoommachine Museum. Wij hebben geen controle- oi
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven ofeen conclusie te trekken met
betrekking tot de getrouwheid van dejaanekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht

hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften
Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectiefhebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omga€rn met de door u verstrekte gegevens.

in de Verordening Gedrags- en

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf continuileit bij de grondslagen in de toelichting van de jaanekening, waarin
uiteengezet is dat de Stichting een negatief resultaat van C -2.954 over 2020 heeft bereikt en er een vermogen is per
31-12-2020 van € 3 I .670. Door de gevolgen van het Corona virus is de opbrengst in 2021 onzeker. In de paragraaf
'continuï'teitsveronderstelling' bij de grondslagen worden de gevolgen voor de continuï'teitsveronderstelling van de
stichting beschreven.

NBA

-

RIGlST::R
B-:tÁsiiaic
i!:vtsEt!Êsl

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 april

2021

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden gedeponeerd bil de Griffie van de Arrondissementsrechtbank

r.u.r<.

Noo,a*"8,ïï:ï:Ïj}"ilr::iï

te Amsterdam op 30-0 I -20 I 3 onder nummer 6/20 I 3

Stichting Nederlands Stoommachine Museum, Medemblik

Vooreen nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstel lingsverklaring.
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Nederlands Stoommachine Museum bestaan voomamelijk uit de exploitatie van

het

Stoommachine museum dat is gevestigd in het voormalige stoomgemaal "Vier Noorder Koggen" aan het IJsselmeer bij

Medemblik.

3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
Dhr. J.C. Bommerson

voorzitter
secretaris

penningmeester
algemeen
algemeen
algemeen
algemeen

3.3
Bij

bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Dhr. C.J. Kruijer
Dhr. A.N. Out
Dhr. H.J. Boersen
Dhr. A.J. Morsch
Dhr. A.G. van Korlaar
Mevr. C.E. Eggens

Oprichtingstichting

notariële akte d.d.

9 maart 1981 verleden voor notaris Mr. G.J. van der Stolpe te Medemblik is opgericht

de

Stichting Nederlands Stoommachine Museum. De activiteiten worden met ingang van voomoemde datum /
respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Nederlands Stoommachine Museum.

3.4

Doel van de Stichting

Doel van de vennootschap.

a.
b.

het inrichten of doen inrichten en exploiteren of doen exploiteren van een museum verband houdende met
stoommachines, zowel in het verleden als in het heden in het gemaal 'De VierNoorder Koggen'te Medemblik.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.5

Administratie

De administratie van uw onderneming werd in 2020 door u zelf bijgehouden en met behulp van Minox online verwerkt.
De aangiften omzetbelasting werden door u zelf verzorgd, de verwerking van de salarissen werd aan ons kantoor
uitbesteed.

3.6

Balans en Staat van baten en lasten

De opgenomen balans per 31 december 2020 met een balanstelling van € 183.766, sluit met een Stichtingsvermogen
van positief € 31.670, terwijl de eveneens opgenomen staat van baten en lasten een nadelig saldo aangeeft van€2.954.
ln 2019 was het resultaat C 3 .982.
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RESULTAAT

4.1

Vergelijkendoverzicht

Hetresultaatover2020bedraagtnegatief€2.954tegenover

€39S2over20l9.Deresultatenoverbeidejarenkunnen

als volgt worden samengevat:

Verschil
Realisatie

2020 Begroting 2020

e

€

Realisatie

2019

Verschil

2020

c

€

realisatiebegroting 2020

€

Baten
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder
winststreven

41.409

10.000
70.836

-10.000

109.810

38.974

68.401

10.911

66.500

19.506

-8.595

-55.589

Som van de geworven
120.721
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten
72.410
Overige
2.944

baten

107.909

100.342

20.379

12.812

en/ofdiensten
baten

142.232
3.000

144.627
1.923

-72.217
1.021

-69.822

Som der baten

196.075

253.141

246.892

-50.817

-57.066

128.056
3.598

163.95s
17.000

121.984
17.602

6.072
-14.004

-35.899
-13.402

131.654

180.955

139.s86

-7.932

-49.301

Lasten fondsverwerving

10.1 8 I

20.000

47.147

-36.966

-9.819

Lasten van beheer en administratie

56.491

s3.732

55. l 68

1.323

2.759

703

662

1.009

-306

41

-2.954

-2.208

3.982

-6.936

-746

-56

Lasten
Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling A: Exploitatie

museum

DoelstellingB: instandhouding

collectie

Wervingslasten

Financiële baten en lasten

Saldo
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende flrnancieringsstructuur afte leiden:
31-12-2020

e

3t-12-2019
€

e

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

31.670

34.626

Materiële vaste activa

17.4t9

24.391

Werkkapitaal

14.251

10.235

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Voorraden

3.038
46.53s
3.527

1.598
18.773

Vorderingen
Liquide middelen

145.976

Af: kortlopende schulden
V/erkkapitaal

166.347

53. I 00

152.096

42.865

14.251

10.235

Met het uitbrengen van dit rappoft menen wij aan onze opdracht te hebben voldaan. Mochten er uwerzijds nog vragen
zijn, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,
Accountantskantoor Silvis & Vos

Drs. R.A.H. Bruinsma
Accountant-Administratieconsul
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Bestuursverslag

I

laarverslag Nederlands Stoommachinemuseum 2020

H. de Bles, directeur

lntroductie
Aan het begin van het verslagjaar waren bestuur, directeur en medewerkers zeer optimistisch
gestemd over wat het jaar 2020 zou brengen. Dat was niet zonder reden. ln 2OI9 werd een record

aantal bezoekers van 20.3I2 geteld terwijl de eerste fase van de herontwikkeling nog niet eens
opgeleverd was. Niets leek de start van de tweede fase van de herontwikkeling, de verbouwing van
het bezoekerscentrum, in de weg te staan. Totdat het coronavirus Europa bereikte en ook Nederland

vanaf 5 maart maatregelen nam ter bestrijding van verspreiding van het virus.

De aanscherping van

L2 maart betekende dat de meeste musea vanaf die dag hun deuren moesten sluiten. Pas na l juni
werd een protocol heropening musea van kracht, waardoor musea onder strikte voorwaarden weer

een beperkt aantal bezoekers per tijdslot mochten ontvangen. Vijf maanden lang was ook de
bedrijfsvoering van het Nederlands Stoommachinemuseum (NSM) ingericht conform dit protocol,
inclusief online reserveringen, tijdsloten, maximale aantallen bezoekers, vaste looproutes en extra
schoonmaak. Vlak voor de traditionele Lichtjesavond begin november moesten de musea opnieuw
voor een periode van twee weken dicht. Op 19 november sprong het licht voor heropening weer op
groen, maar dat was van korte duur. Het NSM maakte geen gebruik van die mogelijkheid omdat de
(geringe) verwachte bezoekersaantallen in deze periode de inzet van beperkt beschikbare

vrijwilligers niet rechtvaardigden. Het museum besloot om zich op heropening in de kerstvakantie te
richten. Zo ver kwam het echter niet. Op 15 december moesten de musea voor de derde keer de
deuren op slot draaien. De periodes van sluiting, de maximaal toegestane aantallen bezoekers per
tijdslot en de oproep van overheden om zo veel mogelijk thuis te blijven en of vakantie in eigen regio
te vieren, zorgden voor een sterke afname van potentiële bezoekers uit binnen- en buitenland.
Tegen dit decor viel het uiteindelijke totaal aantal bezoekers in2O2O zelfs nog mee. Twee succesvolle
evenementen (georganiseerd met inachtneming van de regelgeving en met inzet van veel personele
middelen), waar ook de weergoden in belangrijke mate aan bijdroegen, waren mede debet aan het
eindresultaat van L0.703 bezoekers.
De consequenties voor de bedrijfsvoering waren groot. Ten eerste viel een groot deel van de

inkomsten uit entree en horecaomzet weg. Uiteindelijk werden deze door ruimhartige
overheidssteun (de Noodwet Overbrugging Werkgelegenheid NOW, de Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren TOGS en de Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL) grotendeels
gecompenseerd. Ten tweede konden veel vrijwilligers, omdat zij tot de als kwetsbaar aangemerkte
groep behoorden, niet of slechts beperkt ingezet worden. ln hoeverre deze beperkte inzetbaarheid
gevolgen zal hebben voor de motivatie en inzetbaarheid op lange termijn zal nog moeten blijken.
Last but not least viel het begin van de coronacrisis samen met de bevinding dat de kosten voor de

verbouwing van het bezoekerscentrum aanmerkelijk hoger zouden uitvallen dan de oorspronkelijke
calculatie, op basis waarvan fondsen geworven waren. Om die reden en omdat contact met
vormgever en architect slechts op afstand mogelijk was, besloot het bestuur van het NSM de
uítvoering van fase 2 op te schorten. Dit besluit kwam hard aan omdat zowel bestuur als
medewerkers naar deze mijlpaal uitgekeken hadden en zij zich er van bewust waren (en zijn) dat een

uitgebreid en heringericht bezoekerscentrum een voorwaarde
verdienmodel daar één van de peilers van is.

is

voor de herontwikkeling omdat het

Binnen de grenzen van wat in de periodes van openstelling wel bereikbaar was, weliswaar met
minder financiële en personele middelen, werd invulling gegeven aan de museale kerntaken

(behoud, beheer, presentatie en educatie) én aan ondersteunende taken (facÍlitair, marketing en
promotie).
Personeel en organisatie
Op 17 juni overleed vrij plotseling de secretaris van de Stichting NSM, Peter Minneboo. Met zijn
heengaan verloor het museum niet alleen een betrokken en deskundige secretaris, maar vooral een

vriendelijke collega. Penningmeester Cees Kruijer nam de functie van secretaris over. Controller Adri
Out nam de functie van penningmeester op zich.
Het museum werd zowel tijdens openstelling voor bezoekers als in de periodes dat het museum

gesloten was voor bezoekers, maar wel (beperkt) werkzaamheden toegestaan waren, draaiende
gehouden mede dankzij de belangeloze inzet van circa 80 vrijwilligers, waaronder naast stokers,
machinisten, rondleiders, onderhoudsmedewerkers, balie- en horecamedewerkers, administratieve
backofficemedewerkers en promotiemedewerkers ook bestuursleden van de Stichting NSM, de
Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert (SSMKJ) en de Stichting Stoomgemaal Vier
Noorder Koggen (SSVNK). Het museum had twee parttime werknemers in vaste dienst. Een directeur
(0,6 fte), en een officemanager (0,6 fte). ln 20L9 ging het bestuur van de Stichting NSM akkoord met
een tijdelijke vacature (voor de duur van één jaar) voor een fulltime medewerker collectie en

publiek. Na het sluiten van de arbeidsovereenkomst medio maart trad deze medewerker per 1" april
in dienst. Een belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering werd vervuld door de 'huismeester' en

coórdinator horeca.
twee periodes van sluiting voor bezoekers en beperkte sluiting voor medewerkers hadden grote
consequenties voor de aard van de werkzaamheden van alle medewerkers. ln de eerste periode van
sluiting (L7 maart - 1 juni) was het museum voor zowel bezoekers als voor medewerkers gesloten.
De

Slechts ter voorbereiding van de heropening conform het museumprotocol (aanbrengen

bewegwijzering en installatie online reserveringsoftware)werden gedurende deze periode
werkzaamheden in het museum zelf verricht. ln de eerste periode van heropening conformeerde het
museum zich aan het niet-bindende advies geen medewerkers uit de kwetsbare groepen in te zetten,
Per

l juli werd het protocol in gunstige

zin verruimd door de vervanging van de term 70+'ers door de

term 'kwetsbare ouderen die moeite hebben hun zelfredzaamheid te behouden'. Ook vrijwilligers
ouder dan 70 jaar konden hierdoor op vrijwillige basis weer ingeroosterd worden. Vanaf dat moment
tot en met 25 oktober verschilde de bedrijfsvoering nauwelijks met die van het voorafgaande jaar,
met dien verstande dat bezoekers verzocht werd om online te reserveren en zich te houden aan de
coronamaatregelen. Na de persconferentie van 3 november ging het museum weer op slot voor
zowel bezoekers als medewerkers. Slechts enkele vrijwilligers die betrokken waren bij noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden werd toegestaan deze uit te voeren, met inachtneming van de
algemeen geldende maatregelen. De officemanager droeg gedurende het gehele verslagjaar vanaf
zijn werkplek in het museum zorg voor de continuiteit in de backoffice en hield toezicht wanneer

vrijwilligers aanwezig waren voor genoemde onderhoudswerkzaamheden. De directeur en de

medewerkers collectie en publiek werkten gedurende de periodes van sluiting grotendeels thuis. Zij
hielden zich o.a. bezig met het opstellen en redigeren van (deel)beleidsplannen, de ontwikkeling van
onderdelen voor het virtuele museum, fondsenwervíng en tijdens periodes van openstelling met

public relations, communicatie, educatie en de organisatie van evenementen.
Samen met andere Medemblikker musea was op 28 maart een wervingsdag voor vrijwilligers

georganiseerd. Dit was het eerste evenement van 2020 dat als gevolg van de coronamaatregelen
geannuleerd werd.

door periodieke toezending van de interne
nieuwsbrief, de Spuikrant ( nummers 108-111 in respectievelijk de maanden februari, juli ,
september en november) en e-mails van de directeur, meestal naar aanleiding van persconferenties
De communicatie met medewerkers werd onderhouden

waarin aanscherpingen van de coronamaatregelen werden aangekondigd. Tussen maart en
december werden tenminste eenmaal per maand de op dat moment van kracht zijnde maatregelen
onder de aandacht van medewerkers gebracht.
Presentatie, educatie en evenementen
Het jaarprogramma 2020 zette in op 240 dagen openstelling, waarvan 120 onder stoom. Dat werden

er respectievelijk 177 en 96. Als gevolg van de maatregelen kon het scholenprogramma geen
doorgang vinden, net zo min als gereserveerde groepsbezoeken en bedrijfsbijeenkomsten.
Het museum was geopend en onder stoom in de kerstvakantie (tot 6 januari), de voorjaarsvakantie
(15 februari - i. maart), de zomervakantie (a juli - 30 augustus)en in de herfstvakantie (10 - 25

oktober).
ln de expositíeruimte 'Nederland onder Stoom' werden aan de boven- en zijkanten van de

vitrinekasten glasplaten aangebracht om de machines te beschermen tegen stof en aanraking door
bezoekers. Er werden extra lampen aangebracht om de tekstbordjes beter leesbaar te maken en een
sensor om de show automatisch te starten zodra er bezoekers naar binnen komen.

voor heropening beperkte het museum ín de organisatie van evenementen.
Desondanks slaagde het museum er in het Ambachtenweekend op 22 en 23 augustus en het
Stoommodellenweekend op L9 en 20 september op verantwoorde wijze door te laten gaan, inclusief
de mogelijkheid het museumbezoek te combineren met een rondvaart. Tijdens het
Ambachtenweekend was van alles te zien en te beleven, maar de klap op de vuurpijl was woodcarver
Dave Harmsworth die op zondag zijn kunsten vertoonde. Zijn werken kwamen ter beschikking van
het museum om nog diezelfde middag geveild te worden. Één van de werken kon gewonnen worden
door middel van een verloting. Maar liefst 315 loten werden verkocht waarmee een groot deel van
de onkosten voor dít weekend werd terugverdiend. De tijdsloten waren allemaal vol geboekt met als
De strikte voorwaarden

resultaat bijna 1000 bezoekers. Op het Stoommodellenweekend kwamen meer dan 900 bezoekers
af. Zij werden gedisciplineerd maar toch gastvrij 'binnen de lijntjes van het protocol heropening
musea' ontvangen door medewerkers in anderhalvemeter-afstand-hesjes en te woord gestaan door

coronaproof standhouders. Ook voor de horecaomzet waren dit goede dagen. Beide succesvolle
evenementen onderstreepten en bevestigden het bestaansrecht van het museum en het
organisatorisch vermogen van de medewerkers.

ln januari, februari en maart werd een drietal lezingen georganiseerd. Op 26 januari hield schrijfster

Sietie Meijer een lezing over Jan Blanken. Deze waterbouwkundig ingenieur was verantwoordelijk

voor de bouw van de droogdokken in Hellevoetsluis en op Willemsoord in Den Helder. De meeste
bekendheid kreeg hij door de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal tussen Amsterdam en Den
Helder en de vlotbruggen daarin. Zijn eerste grote project was het droogdok in Hellevoetsluis,
waarvan de bouw in 1798 startte. Hij maakte daarbij gebruik van nieuwe technieken. Zo werd voor
het leegpompen van het dok een stoommachine aangeschaft in Engeland. Vrijwilliger en
museumdocent Hans Walrecht gaf op 9 februari een lezing over het ontstaan van het gebied de
Westfriese Omringdijk, de Ambachten en het gemaal de Vier Noorder Koggen, met speciale aandacht
voor de ontwerper van het hulpstoomgemaal, Bote de Vries. Op L maart verzorgde Bart ter Steege,
senior archeoloog bij de gemeente Hoorn, een presentatie over het molencomplex in de Vier
Noorder Koggen en meer specifiek langs de Oosterdijk in Medemblik. ln april 2019 werden tegenover
het stoomgemaal de restanten van een achtkantige poldermolen opgegraven, één van L5 molens die

rond 1638 al aan de Oosterdijk stonden. De opgraving vond plaats voorafgaand aan de bouw van
nieuwe vakantiewoningen op bungalowpark Zuiderzee. Een unieke kans voor archeologen om een
week lang door de modder te ploeteren voordat de bouwput weer werd dichtgegooid. Bijzonder was
dat zowel de bakstenen als de houten funderingen van de achtkantige molen grotendeels nog intact

waren. Bart ter Steege vertelde op boeiende wijze over de opgraving en het molencomplex dat te
vergelijken was met het Zuid-Hollandse Kinderdijk. ln zijn lezing betrok hij historische gegevens en
technische ontwikkelingen, de werking van een molencomplex en de achtkante binnenkruiers, de
opgraving van molen nr. 6 en historische gegevens van enkele molenaars en over de bewoning van
de molens.
Het educatief programma aanbod bestond ook dit jaar uit de altijd beschikbare speurtocht, inclusief
het stoomlab waarin kinderen miniatuur stoommachines mogen bedienen. Op stoomdagen was er
de miniworkshop hulpstoker en op enkele woensdagen en zondagen de miniworkshop hulpsmid.
Vanzelfsprekend werden deze actÍviteiten alleen tijdens de periode van openstelling georganiseerd
en werden ook hier de geldende coronamaatregelen in acht genomen. Het stoomlab werd daartoe
verkleind en verplaatst naar een plek waar meer ruimte was en waar minder deelnemers aan konden
deelnemen, opdat de anderhalve meter afstand tussen huishoudens gerespecteerd kon worden.
Het museum begaf zich op virtueel terrein na het onverwachte aanbod van Omni VR uit Reeuwijk,
vlak na de lockdown, om voor het NSM gratis een 360" film te maken. De mensen van OmniVR

vonden het museum zo leuk dat zij kosteloos ook een Virtual Reality Tour maakten. Ook op andere
locaties dan het stoommachinemuseum werd door Omni VR gefilmd. Hun doel was om met de
filmpjes die met een VR bril kunnen worden getoond, mensen die in coronatijd langdurig aan bed of
huis gekluisterd waren, even uit hun dagelijkse omgeving te halen. Dankzij dit initiatief van Omni VR
bleef het NSM tijdens de lockdown toch in beeld. Zowel de 360" film op Youtube als de VR tour
werden sinds begin april goed bekeken. De 360'film die een beeld geeft van de achtergronden van

het museum en een aantal collectiestukken uitlicht werd al 11L9 keer aangeklikt, de VR Tour die
inzoomt op de collectie, 1980 keer (meting op 23 maart 2O2Ll. Dankzij film én tour was het NSM in
staat zich uitgebreid te presenteren tijdens de Museumweek. Het succes van beide producties
bracht het museum ertoe om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Samenwerkende Maritieme
Fondsen om een aantal virtuele producties in en rondom de in het voorjaar gerestaureerde
stoombaggermolen te maken. Dankzij honorering van de volledige aanvraag konden ook een virtuele

tour voor kinderen en een e-learningprogramma voor stokers en machinisten in productie genomen
worden. Deze waren aan het einde van het verslagjaar nog niet opgeleverd.
Collectie, behoud en beheer
ln

voltooide een student-medewerker de conversie van data uit Exell naar het collectieinformatiesysteem Axiell Collections Cloud. Hiermee werd de gewenste basisregistratie voltooid.
2O2O

Aan het einde van het verslagjaar was deze 'inventarisatie' nog niet bekrachtigd door de Stichting
NSM en de Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert (SSMKJ). Zodra dit gebeurd is zal
de collectie, met uitzondering van de bruiklenen van derden, geheel in eigendom overgaan naar de
SSMKi en als bijlage bij een nieuwe bruikleenovereenkomst gevoegd worden.

Drie ketels van stoommachines werden dit jaar (goed)gekeurd door Lloyds: die van de
stoomhijskraan Boele en van de locomobielen Wolf en Nico. Een meevaller was dat ook de Nico nog
twee jaar mee mag doen, maar daarna echt aan vervanging van de steun- en hemelbouten toe is. Na
de keuring werden alle drie de stoommachines weer opgebouwd om tijdens superstoomdagen onder

stoom ingezet te kunnen worden bij het publieksprogramma.
Onder regie van de technische commissie, bestaande uit de officemanager en vier van de vijf
dagcoórdinatoren, werden talvan grote en kleine onderhoudswerkzaamheden verricht. Grote
ingrepen waren de vervanging van de hoofdstoomafsluiter van ketel 4, gefinancierd door het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de eigenaar van gebouw en dus ook van o.a
de ketels en Backer & Rueb. Voor de laatste werd een nieuw lager vervaardigd.
Behalve over grote machines omvat de collectie ook een groot aantal stoommodellen, waarvan de

mooiste nu getoond worden in de tentoonstelling Nederland onder Stoom! Het pronkstuk in deze
presentatie is het model van de schipschommel Harry Lee's Steam Yachts Shamrock Colombia. Nadat
deze jarenlang in een vergeten hoekje stond, ontfermde Wybe Horstmann, restaurateur en

coórdinator van de werkgroep stoommodellen, zich over het model. De schipschommel was vooral in
Engeland een populaire kermisattractie. Op de Great Dorset Steam Fair was het origineel al vaak in
bedrijf te zien. Twee stoomschommels (de yachts) worden door middel van een stoomlocomobiel
aan het schommelen gebracht. Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie in dit verslagjaar
schreef Henk Kaan in het tijdschrift Onder Stoom een uitgebreid artikel over de details van de
restauratie.
De schoorsteen van het stoomgemaal (gebouwd in 1924 door Sjang Geelen) staat niet geregistreerd

als collectie. Toch is het herstel daarvan wel het vermelden waard in dit hoofdstuk. Ondanks de

restauratie van acht jaar eerder was het voegwerk losgeraakt waardoor soms stukken naar beneden
vielen. Dat leverde gevaarlijke situaties op. Het HHNK gaf daarom opdracht tot herstel. Om de
werkzaamheden goed en veilig uit te voeren werd een steiger opgebouwd, die omspannen werd
door veiligheidsnetten. De werkzaamheden omvatten het uithakken van alle voegen, herstelvan
achterliggend metselwerk, vervanging van kapotte radiaalstenen, conservering van de klimankers en

trekbanden, herstel van de kop van de schoorsteen en natuurlijk het voegen van de gehele
schoorsteen zelf. De restauratie kostte circa € 180.000 waarvoor het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (eigenaar en opdrachtgever) ruim € 50.000 subsidie van de provincie Noord-Holland
ontving.

Het grootste project van 2020 was de restauratie van de baggermolen Vooruit. Deze laatste

kolengestookte emmerbaggermolen in Nederland werd gebouwd voor de firma Krikke te Veendam.
Dit bedrijf was o.a. gespecialiseerd in het uitdiepen van vaarwegen. Tussen 1941 en l99L assisteerde
het vaartuig bij tal van belangrijke infrastructurele waterwerken. Daarna lag de molen tot de zomer
van 2004 bij de werf in het water, totdat het Stoommachinemuseum zich erover ontfermde.
Sindsdien waren het uitsluitend vrijwilligers die de baggermolen stukje voor stukje zijn oude luister
teruggaven. Nadat een jaar eerder al in eigen beheer de vlampijpen waren vervangen was het in

2020tijd voor professionele ondersteuning bij de restauratie van de scheepshuid. De SSMKJ
financierde de gehele restauratie met behulp van verschillende fondsen (Prins Bernhard
Cultuurfonds, de Vereniging Stoomvrienden en de stichtingen Dioraphte en Zabawas). De uitvoering
was opgedragen aan de firma's Winder, Vic Obdam en Venko Schilderwerken. Op 4 juni werd de
baggermolen uit het water getakeld om het onderwaterschip te inspecteren en waar nodig te
herstellen. De inspectie van de scheepshuid viel positief uit. De dikte van de scheepshuid was overal
voldoende. Er werden door lassers van Vic Obdam wel een aantal lassen en wijkende klinknagels
hersteld. Vervolgens werd de scheepshuid geconserveerd en geverfd. Als onderdeel van de

restauratie werden ook herstelwerkzaamheden aan de fundatie van de draagas van de emmerketting
en aan enkele baggeremmers verricht. Wat een groots publieksspektakel had moeten worden werd
nu slechts door enkele medewerkers en media bijgewoond. Dit was mede de aanleiding voor het

aanvragen van subsidie voor het laten maken van virtuele tours door de baggermolen. Zoals reeds
benoemd werd deze aanvraag door de Samenwerkende Maritieme Fondsen gehonoreerd en werd
de opdracht verstrekt aan OMni VR. Met behulp van een drone werd door team The Flying
Dutchmen een spectaculair filmverslag gemaakt dat op de website en op social media gedeeld werd

met belangstellenden. Bezoekers konden de werkzaamheden wel vanachter de bouwhekken
bekijken.
Een ander conserveringtraject dat mogelijk gemaakt werd door de SSMKJ, de SSVNK en de Vereniging

Vrienden van het Stoommachinemuseum, was het verven van de stoomhijskraan Boele 9. Deze

is

afkomstig van de voormalige scheepswerf en machinefabriek Boele in Bolnes. Na WO ll bouwde deze
scheepswerf in 1945 vier van dit type stoomhijskranen ter vervanging van de in oorlog door de
Duitse bezettervernielde kranen in de haven van Rotterdam. De kraan werd tot 1-985 ingezet om
stalen platen vanaf de platenloods naar het scheepsbouwdok te verplaatsen. Begin 90'er jaren
kwam de kraan in het bezit van het museum. De kraan verkeerde toen in een slechte staat. Sinds dat

de Boele in 2013 grondig werd gerestaureerd en in oude luister hersteld, wordt de kraan geregeld
onder stoom gebracht. Het levert altijd spectaculaire en aantrekkelijke beelden op als de kraan hele
boomstammen op de stoomaangedreven raamzaag tilt, waar ze vakkundig tot planken worden
gezaagd. Er zijn nog maar weinig werkende stoomkranen in Nederland. Niet alleen de giek werd
geschuurd en geverfd (de tweede laag volgt in 212tl, maar ook het kraanhuis werd onder handen
genomen.
Het laatste project dat in dit hoofdstuk speciaal genoemd mag worden: de technische tekeningen.
Sinds jaar en dag lag op de niet geklimatiseerde achterzolder van gebouw 1869 een ongeordende en

ongeregistreerde verzameling bouwtekeningen van Kees Jongert. De medewerker collectie en
publiek maakte van de coronaomstandigheden een deugd en nam het initiatief deze te ordenen. Alle
losse tekeningen op zolder, op kantoor en in de ruimte van de dagcoórdinatoren werden in een

centrale ruimte verzameld en uitgevouwen voor een snelle eerste schifting. Het overgrote deel van

de tekeningen bleek geen betrekking te hebben op het gemaal, de stoommachines in de collectie van

het Nederlands Stoommachinemuseum of op de locaties in polder Vier Noorder Koggen. Ze betreffen
machines of machineonderdelen die op eníg moment deel uitmaakten van het Nederlandse
stoommachinepark elders (inclusief Nederlands lndië). Vaak zijn datum en locatie vermeld op de
tekeningen, maar context en informatie over de verwerving ontbreken. Natuurlijk moet bewaard
blijven wat belang is voor de missie van het NSM. Het betreft immers industrieel erfgoed op papier.
Om redenen van prioriteit en beschikbaarheid van middelen werd gekozen voor een

tweesporenactie. Voor de collectie tekeningen die betrekking heeft op het gemaal, de
stoommachines in de collectie van het Nederlands Stoommachínemuseum en op de locaties in
polder Vier Noorder Koggen, werd gezocht naar een mogelijkheid deze te laten digitaliseren.
Hierdoor zou de informatie digitaal beschikbaar komen voor educatieve, promotionele, expositie-,
restauratie- of onderzoeksdoeleinden. Voor de originele tekeningen zal, na geregistreerd te zijn als
collectie, een veilige opslagplek gevonden moeten worden. Het NSM beschikt niet over die faciliteit.
Op de (online) Westfriese beursvloer, op 26 november gehouden, bood het samenwerkingsverband
(op het gebied van werk en inkomen) van zeven Westfriese gemeenten WerkSaam aan deze

(deel)collectie kosteloos te digitaliseren. Een aanbod dat in dankbaarheid werd aanvaard. Voor de
overige tekeningen werden diverse instellingen (verzamelingen van technische universiteiten)
benaderd met de vraag of deze geïnteresseerd waren in overname van deze collectie. Tot nu toe
werd deze vraag niet bevestigend beantwoord.

Marketing en promotie
De communicatie van het museum was na heropening vooral gericht op het onder de aandacht

brengen van de noodzaak vooraf online een bezoek te reserveren en de coronamaatregelen in het
museum zelf. De museumfolder werd ook dit jaar gedrukt door het bedrijf dat tevens de distributie

voor zijn rekening nam. Helaas kon een groot deel helemaal niet verspreid worden en een ander deel
bleef ongebruikt op de planken liggen bij ondernemers die zelf ook de deuren hadden moeten
sluiten. Gedurende de periode van openstelling werd naast betaalde advertenties veelvuldig
dankbaar gebruik gemaakt van free publicity. De gestructureerde productie en verspreiding van
persberichten door beide medewerkers communicatie was uitermate succesvol en had meetbaar
resultaat. Een klein team verspreidde voorafgaand aan het Ambachtenweekend en het
Stoommodellenweekend sandwichborden in de omgeving van Medemblik en Hollands Kroon. Deze
wijze van promotie zette opnieuw meetbaar zoden aan de dijk!

Op27 augustus kreeg het museum publiciteit in het televisieprogramma 'Bed & Breakfast'van
omroep MAX. Tijdens de evenementen, maar ook tijdens het uit het water tillen van de baggermolen
maakte RTV Noord-Holland televisieopnames. Naast de vele geplaatste persberichten kreeg het
museum aandacht in o.a. het ledenmagazine van Rabobank West Friesland en in de kersteditie van
het personeelsblad van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterwerkers.
Desi Bootsman maakte voor radio Weeff een leuke blog die vlak voor de herfstvakantie uitgezonden

werd.
Financiën

Van het Rabobank Coronafonds ontvingen we een cheque van € 1250 als bijdrage aan het project
vervanging bijschriften. Via De Westfriese Uitdaging ontvingen we van het Microsoft Coronafonds
een cheque van € 1000 om de getroffen coronamaatregelen zoals bewegwijzering en het online
reserveringssysteem te bekostigen.
Vier van de Samenwerkende Maritieme Fondsen kenden het museum een subsidie toe van € 12.000

om de productie van virtuele tours in de baggermolen Vooruit mogelijk te maken.
De begroting voor 2021is voorzÍchtig gebaseerd op L1.000 bezoekers

Het financieel jaarversla g2020 is separaat opgesteld en is als complementair aan dit algemeen
jaa rve rslag toegevoegd.

Facilitaire bed rijfsvoering
De continuiteit van de facilitaire bedrijfsvoering werd gedurende het verslagjaar gewaarborgd door

de officemanager. Hij onderhield de contacten met het aanspreekpunt HHNK over o.a. de voortgang

restauratie schoorsteen, herstelwerkzaamheden aan het dak van gebouw 1869 en de
bedrijfsgereedheid van bewakingssystemen en andere bedrijfsinstallaties. ln samenwerking met de
penningmeester Stichting NSM en de vrijwilliger financiële administratie droeg hij er zorg voor dat
facturen en salarissen op tijd werden betaald. ln de periodes dat het museum gesloten was voor
bezoekers en medewerkers was hij aanwezig en hield toezicht wanneer medewerkers of derden
noodzakelijke en of dringende werkzaamheden moesten verrichten.
De eerste periode van sluiting (maart - mei) werd benut om de zolder boven gebouw 1869 op te

ruimen. Alle overtollige en niet bruikbare goederen werden van zolder weggehaald en weggegooid
tenzij een andere bestemming gevonden werd. Bij deze opruiming werd een klein aantal
stoommodellen in erbarmelijke staat aangetroffen die ooit ten onrecht als collectie waren
geregistreerd maar waarvan bij controle door leden van de werkgroep collectie stoommodellen werd
geoordeeld dat deze vanwege grote incompleetheid en of beschadiging onherstelbaar waren (van
sommige modellen bestond bijvoorbeeld alleen de bodemplaat).
ln december werd een automatische schuifdeur geplaatst ter vervanging van de zware deur die als
hoofdingang van de tentoonstellingsruimte in het stoomgemaal diende. Bij harde wind kon deze
deur door bezoekers niet onder controle gehouden worden.
Samenwerking
Bestuur en directeur Nederlands Stoommachinemuseum werkten afgelopen jaar nauw samen met
de Gemeente Medemblik, de Stichting StoomgemaalVier Noorder Koggen, het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, de Provincie Noord-Holland en de Vereniging Vrienden van het
Stoommachinemuseum om het Nederlands Stoommachinemuseum door de coronacrisis heen te
loodsen. Zonder de structurele financiële ondersteuning van deze instanties zou de exploitatie van
het NSM niet mogelijk zijn geweest. De samenwerking met Studio Louter en Opera Amsterdam, met
betrekking tot de uitvoering van fase 2 van de herontwikkeling werd door de bijzondere
omsta ndigheden opgeschort.

Naast bovengenoemde overheden en stichtingen ondersteunden diverse fondsen en organisaties het
museum direct dan wel indirect (via de SSMKJ) met incidentele subsidies in geld en natura.

Microsoft Coronafonds
OmniVR
Prins Bernha rd Cultuurfonds
Rabobank Coronafonds

Stichting Dioraphte
Stichting Admiraal van Kinsbergen Fonds

Stichting Fonds Directie Oostersche Handel en Rederijen
Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal lnstituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw
Stichting Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst

Stichting Zabawas
Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum Vier Noorder Koggen
Ch
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26

Kerstvakantie met activiteiten
Lezing Sietie Meijer over Jan Blanken

Februa ri

9
15

Lezing Hans Walrecht over Stoomgemaal Vier Noorder Koggen

Algemene ledenvergadering Vereniging van Vrienden van het Stoommachine
Museum Vier Noorder Koggen met lezing Rob Bes over Stoomgemaal Vier Noorder
Koggen

Voorjaarsvakantie t/m 1 maart met activiteiten

Maart
1

Lezing Bart ter Steege, 'De molens naar de wind keren'

7en8

Boekenbeurs

L5 maart

Sluiting museum tot

April

Museum gesloten

2

juni

L

lndiensttreding Wilma Gijsbers als medewerker collectie en publiek

Mei

Museum gesloten

Juni
2

Heropening museum conform museumprotocol

4

baggermolen uit water getakeld

Juli

t/m 30 augustus

4

Zomervakantie

23

Baggermolen terug in water getakeld

Augustus

Zomervakantie t/m 30 augustus

22en23

Ambachtenweekend

September:
19 en 20

Stoommodellenweekend

Oktober:
L0

-25

Herfstvaka ntie met activiteíten

26

Sluiting museum

November:

Museum gesloten

26

Deelname aan LLe editie Westfriese Beursvloer

December:

Museum gesloten
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BALANSPER3l DECEMBER2O2O

Na resultaatbestemming

31 december 2020

3l

€

€

€

december 2019

€

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa(l)

24.391

17.419

Vlottende activa
Voonaden(2)
Vorderingen(3)

Liquide middelen(4)

1.598

3.038
46.535
3.527

18.773

t45.976

166.347

53. I 00

183.766

77.491
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3l

3l

december 2020

€

€

december 2019

€

€

PASSIVA

Reserves en fondsen(S)

31.670

Overige reseryes

34.626

Kortlopende schulden (Q
Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Samenstellingsverklaring

21.083

5.574

6.141
124.872

32.747

4.544

152.096

42.865

183.766

77.491

afgegeven d.d. 8 april 2021
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STAATVAN BATEN EN LASTENOVER2O2O

Realisatie

2020 Begroting 2020

€

€

Realisatie 2019

€

Baten

Baten van bedrijven(7)
Baten van subsidies van overheden(8)
Baten van andere organisaties zonder winststreven(9)

10.91I

41.409
66.500

10.000
70.836
19.506

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of
diensten(10)
Overige baten(11)

120.721

107.909

100.342

72.410
2.944

142.232
3.000

144.627
1.923

Som der baten

196.07s

2s3.t4t

246.892

128.056
3.s98

163.955
17.000

121.984
17.602

131.654

180.955

139.586

10.181

20.000

47.147

47.590
8.901

47.752
5.980

47.597
7.571

56.491

53.732

55.1 68

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten (U)

-2.251
-703

-1.546
-662

-1.009

Saldo

-2.954

-2.208

3.982

109.810

Lasten
Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling A: Exploitatie museum(12)
Doelstelling B : instandhouding collectie (13)

Wervingskosten
Lasten fondsverwerving (14)

Lasten van beheer en administratie
Kosten bestuur en management(l5)

Overige bedrij fslasten ( 16)

4.991

Resultaatbestemming
Overige reserves

Samenstellingsverklaring

-2.954

3.982

-2.9s4

3.982

afgegeven d.d. 8 april 2021
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GRONDSLAGEN VOOR \ryAARDERTNG EN RESULTAATBEPALING

AT.GF',MF'.FN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Nederlands Stoommachine Museum (geregistreerd onder KvK-nummer

41234686),

statutair gevestigd te Medemblik bestaan voomamelijk uit:

a.

het inrichten of doen inrichten en exploiteren of doen exploiteren van een museum verband houdende met

b.

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

stoommachines, zowel in het verleden als in het heden in het gemaal 'De Vier Noorder Koggen' te Medemblik.
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Continuiteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïleitsveronderstelling
van de stichting. Er is een iets negatief resultaat van C -2.954 over 2020.
Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door de overheid is uitgesproken
zijn wij van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuileit kunnen worden gehandhaafd. De in de
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continui'teit van de stichting.

Vanafboekjaar 2018 voert de Stichting een ingrijpend en omvangrijk investeringsproces uit dat enigejaren in beslag zal
gaan nemen. Voorzien is dat deze jaren door hierop vooruitlopende kosten, waar nog geen revenuen tegenover staan,
verliezen zullen ontstaan. In de investeringsbegroting is met deze aanloopverliezen rekening mee gehouden en worden
deze gedekt vanuit de projectsubsidies die voor deze investeringzijn verkregen. Derhalve vormen deze aanloopkosten
geen directe bedreiging voor de continuïteit van de organisatie. De liquiditeit is echter wel krap gebleken.
Doordat de gevolgen van het Corona virus nog niet te overzien zijn is er, net als overal, een onzekerheid in de toekomst.

Er wordt pro actief gehandeld. Maatregelen die het museum genomen heeft zijn onder andere het aanvragen van de
NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud) tegemoetkoming van de loonkosten, TVL. Tevens zijn subsidies
aangevraagd bij Gemeente en Provincie om de moeilijke tijd door te komen. Er is een aflrankelijkheid van
subsidieverstrekkers om voort te kunnen blijven bestaan. Ook andere huidige en eventueel nieuwe maatregelen worden
bestudeerd en zo nodig aangevraagd.
Een blijvend positieve houding van de subsidieverstrekkers is hierbij van belang.
Wij zijn dan op basis van de nu beschikbare gegevens van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van
continu'r'teit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering
en resultaatbepalingzï1n dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continui'teit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Nederlands Stoommachine Museum is feitelijk en statutair gevestigd op Oosterdijk

4

te Medemblik en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41234686.

Samenstellingsverklaring

afgegeven d.d. 8 april 202 I
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Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur
van Stichting Nederlands Stoommachine Museum zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in dejaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

De

vennootschap maakt gebruik

van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor

de

in

de

Jaarverslaggeving. De financiële gegevens van Stichting Nederlands Stoommachine Museum zijn opgenomen
geconsolideerde jaarrekening van Stichting Nederlands Stoommachine Museum.

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 waarinze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarinze
voorzienbaar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Materiële Yaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde ofvervaardigingslasten.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
De terreinen worden niet afgeschreven.
De gebouwen worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur

v

an 20 jaar

Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende
belastingtarieven oftegen de in komendejaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Als gevolg van onzekerheden met betrekking tot de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale baten, zijn
de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht.
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Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs

onder

toepassing van de FlFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging
alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van
vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en
variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en inteme logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Bij

de bepaling

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het

risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van

de

vorderingen. Voorzover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke
rente in aanmerking te worden genomen.

GRíINTISI,AGNN VOOR TIR RRPAI.ING VAN HRT RF"SIII .TAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten
enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van hetjaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van
op reële waarde gewaardeerde:
- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezenworden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.
Bestedin gen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in hetjaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover
dit niet bij toezegging het geval is, in hetjaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijkeverplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Personeelsbeloningen

Algemeen
Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten enz.) voÍïnen geen aparte regel in dewinst-en-verliesrekening. Deze kosten
zijn opgenomen in andere onderdelen van de winst-en-verliesrekening, te weten kostprijs omzeï, ... [verder aanvullen
hetgeen van toepassing is]. Vooreen nadere specificatie worden verwezen naar de betreffende toelichting.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden

op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de

winst-en-

verliesrekening.

Pensioenen

Stichting Nederlands Stoommachine Museum heeft

alle

pensioenregelingen

verwerkt volgens

de

verplichtingenbenadering.

De over het verslagiaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
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
fansactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 april 2021

l9

Stichting Nederlands Stoommachine Museum, Medemblik

4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

2O2O

VASTE ACTIVA

1.

3t-t2-2020

31-12-2019

€

c

Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Inventaris

8.050
3.325

10.200

6.044

8.901

17.419

24.391

5.290

Afs c hr ijv ings pe rc e nt age s

%
Gebouwen en -terreinen
Machines en installaties

J.J
10

Inventaris

Er zijn

20

geen materiële vaste activa die

als

zekerheid dienen voor verplichtingen.

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2020

3t-12-2019

€

€

2. Voorraden
Voorraad horeca, schoonmaak en winkel

1.598

3.03 8

3.730

25.449

5.375
1.493

20.476
449

3. Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Pensioenen

Overige vorderingen
Overlopende activa

8.1 75

161

18.773
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3t-12-2020

3t-12-2019

c

€,

Debiteuren
Debiteuren

Nog te ontvangen posten

Overige

be

3.730

4.388
21.061

3.730

25.449

5.375
1.493

20.476
449

6.868

20.92s

lastingen en pre mies sociale verze keringen

Omzetbelasting
Pensioenen

Overige vorderingen

Collectie Stichting

8.175

Overlopende activa
Personeelskosten (LKV/LIV)

38
123

Nog terug te ontvangen posten (creditcard)

161

4. Liquide middelen
Rabobank
Kas

Samenstellingsverklaring

afgegeven d.d. 8 april 2021

143.9s3
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2.835

145.976

3.527

692
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Passief

31-t2-2020

3l-12-2019

€

c

5. Reserves en fondsen

31.670

Overige reserves

34.626

2020

2019

c

€

Overige reserves
Stand per I januari

Resultaatbestemming boekjaar
Stand per

3l

december

34.624

30.644

34.624

30.644

-2.954

3.982

31.670

34.626

6. Kortlopende schulden

3l-12-2020

31-12-2019

€

€

Crediteuren
Crediteuren

21.083

5.574

6.141

4.s44

8.61I

3.014

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva
Personeelskosten
Voorschot ontvangen museum jaarkaaften in 2022te verrekenen
Algemene kosten/ terug te betalen bedragen
Vooruitontvangen subsidie en overige ondersteuning inzake ondernemersplan
Vooruitontvangen UWV en TVL en terug te betalen bedragen

4.000
11.730

5322

87.240

24.411

13.291
124.872
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TOELICHTING OP DE STAATVANBATEN EN LASTENOVER2O2O

2020

Begroting
2020

Verschil 2020

Realisatie
2019

€

€.

€.

€

Realisatie

7. Baten van bedrijven
Baten van bedrijven: sponsoring

10.000

8. Baten van subsidies van overheden
Nederlandse overheidssubsidie
Corona-maatregelen overheid
Coronasubsidie Gemeente Medemblik en Provincie NH

41.408

-t

41.409

9.193

70.836

9.193
59.209

59.209
109.810

41.409

10.000

9ll

14.000
52.500

-s

10.911

68.401

70.836

-4.000

13.290

l.s89

6.216

66.500

-55.589

19.506

61.025
I 1.3 8s

I 13.9 l3
28.319

-52.888
-16.934

111.290
33.337

72.410

t42.232

-69.822

144.627

2.944

3.000

-56

1.923

9.457
90.054

7.500
95.761
18.750
19.400
9.000
13.544

9. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van vrienden van het museum
Baten van andere organisaties zonder winststreven/giften

10. Baten als tegenprestatie voor de levering van

producten en/of diensten
Entreegelden/marge arrangementen & winkel
Horeca marge

11. Overige baten
Opbrengst verhuur woning na lasten
Besteed aan de doelstellingen
12. Doelstelling

A: Exploitatie museum

Kosten machines en inventaris
Personeelskosten

Vrijwilligers kosten

9.649

ls.547

Huisvestingskosten
Afschr.kosten Invímach,/gereed
Algemene kosten
Ontvangen NOW subsidie

6.972
8.715

-12.338
128.056

1.957

11.415

-5.707
-9.101
-3.853

59.008
17.698
15.577
7.722
10.564

-2.028
-4.829
-12.338

163.955

-3s.899

12t.984

13. Doelstelling B: instandhouding collectie
Instandhouding collectie: onderhoud, smeermiddelen

3.s98

17.000
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2020

Begroting
2020

Verschil 2020

2019

€

€

€

€

Realisatie

I 4. Lasten

Realisatie

fondsverwerving

Promotie, marketing, reclame en overige verkoop/
wervingskosten

10. I 81

20.000

-9.819

47.147

43.567

42.532

1.035

4.023

4.000
1.220

23

42.s25
3.822

-1.220

1.250

47.590

47.752

-162

47.597

4.023

4.000

23

3.822

De meerkosten werving zijn door een gerichte subsidie
voorzien. Ln2019 was er een jubileum.
15. Kosten

bestuur en management

Lonen en salarissen
Pensioenlasten
Overige personeelslasten

Lonen en salarissen
Pensioenlasten
Pensioenpremies

Personeelsleden

Bij de stichting waren in2020 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 2).
16.

Overige bedrijfslasten

Algemene

lasten

8.901

5.980

2.921

5.639

3.096

2.543

5.218

3.262

2.884

378

2.3s3

8.901

5.980

2.921

7.571

-703

-662

-41

-1.009

7.571

Algemene lasten
Accountantslasten
Automatiseringskosten

Financiële baten en lasten
17. Rentelaslen en soortgelijke lasten
Kosten en rente rekening-courant bankiers
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