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Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

I

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaanekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
C320.911 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.304, samengesteld.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaanekening van Stichting Nederlands Stoommachine Museum te Medemblik is door ons samengesteld op basis van
de van ugekregen informatie. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per 3l decernber202l en de staat van baten 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 jaanekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een sarnenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanleverl. 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
werkzaarnheden zijn wij door het lezen van de jaanekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Nederlands Stoommachine Museum. Wij hebben geen controle- of
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 jaarekening
tnogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectiefhebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk olngaan met de door u verstrekte gegevens.

in de Verordening Gedrags- en

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf continuiïeit bij de grondslagen in de toelichting van de jaanekening, waarin
uiteengezet is dat de Stichting een beperkt positief resultaat van e 3 304 over 2021 heeft bereikt en er een verrnogen is
per 3l-12-2021 van € 34.914. Door mogelijke toekomstige gevolgen van het Corona virus is de opbrengst in de
toekomst onzeker. In de paragraaf'continuïteitsveronderstelling'bij
continuileitsveronderstelling van de stichting beschreven.

de grondslagen worden de gevolgen voor de

NBA

Beconnummer I I 7638
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Stichting Nederlands Stoommachine Museum, Medemblik

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nUuitleg-samenstellingsverklaring.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 augustus 2022
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Nederlands Stoommachine Museum bestaan voornamelijk uit de exploitatie van het
Stoommachine museum dat is gevestigd in het voormalige stoomgemaal "Vier Noorder Koggen" aan het lJsselmeer bij
Medemblik.

3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
voorzitter
Dhr J.C. Bommerson
secretaris
Dhr. C.J. Kruijer
penningmeester Dhr. A.N. Out
algemeen besfuurslid DhÍ. H.J. Boersen
algemeen bestuurslid Dhr. A.J. Morsch
algemeen bestuurslid Dhr. A.G. van Korlaar
algemeen bestuurslid Mew. C.E. Eggens

3.3

Oprichtingstichting

Bij notariële akte d.d. 9 maart l98l

verleden voor notaris Mr. G.J. van der Stolpe te Medemblik is opgericht de
Stichting Nederlands Stoommachine Museum. De activiteiten worden met ingang van voornoemde 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. het inrichten of doen inrichten

b.

3.5

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

Administratie

De administratie van uw onderneming werd in202l 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 3 I decemb er 2021 met een balanstelling van € 320.911 , sluit met een eigen vermogen van
positief € 34.974, terwijl de eveneens opgenomen winst-en-verliesrekening een voordelig saldo aangeeft van € 3.304. In
2020 was het resultaat negatief €2.954.

Door samenloop van vooruitontvangen bedragen en teveel ontvangen bedragen is de liquiditeit per eind 2021 hoog.
Doordat deze bedragen deels terugbetaald moeten worden en deels voorschotten zijn zou dit een verkeerd, te positief,
beeld kunnen geven van de liquiditeit.

S
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RESUI.JTAAT

4.1

Vergelijkendoverzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt €,3.304 tegenover negatief € 2.954 over 2020.De resultaten over beide jaren kunnen
als volgt worden samengevat:

Verschil
Realisatie

2021 Begroting 2021

e

€

Realisatie

2020 verschil202l

€

€

realisatiebegroting 2021

€

Baten
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder

93.630

60.374

109.810

winststreven

tt.7 5r

1

1.000

105.381

71.374

Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/ofdiensten
80.466
Overige baten
2.085

77.78r

80

33.2s6

10.911

840

75r

120.721

-15.340

34.007

72.410
2.944

8.0s6

2.685

-859

-4ts

.65s

196.075

-8.143

36.277

DoelstellingA:Exploitatiemuseum 100.105
Doelstelling B: instandhouding collectie 15. I l8

144.939
16.000

128.056
3.598

-27.95r

-44.834

11,520

-882

115.223

160.939

r3t.6s4

-r6.431

-45,716

Lasten fondsverwerving

12.4t9

12.700

10.181

2.238

-281

Lasten van beheer en administratie

56.161

55. l 50

56.491

-330

1.011

82s

950

703

122

-t2s

3.304

-78.084

-2.9s4

6.2s8

81.388

Som van de

geworvenbaten

Som der baten

187.932

2.500

l5l

-1 6.1

Lasten
Besteed aan de doelstellingen

Wervingslasten

Financiële baten en lasten
Saldo

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 augustus 2022
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F'INAI\CIiILE POSITIE
de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

3t-12-202r

3t-12-2020
€

€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

34.974

31.670

Materiële vaste activa

11.147

17.419

Werkkapitaal

23.827

t4.2st

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Voorraden

Vorderingen
Liquide middelen

2.117
13.781

1.598
18.773

293.866

14s.976

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

309.764

166.347

285.937

1s2.096

23.827

t4.2st

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

Hoogachtend,

Accountantskantoor Silvis & Vos

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 augustus 2022
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Jaarverslag Nederlands Stoommachinemuseum 2021
H. de Bles - directeur, augustus 2022

lntroductie
Evenals in 2O2O drukte de coronacrisis zwaar op de museale bedrijfsvoering. ln weerwil van de

gematigd optimistische verwachtingen over het onder controle krijgen van het virus bleef een groot
aantal maatregelen ter bestrijding van het virus van kracht. Voor de musea betekende dit een
volledige sluiting gedurende de eerste vijf maanden van het jaar. De programmering voor die periode
kwam geheel te vervallen en reserveringen voor die periode werden geannuleerd. Dit betekende
opnieuw een forse derving van inkomsten en vertraging in de uitvoering van de tweede fase van de
herontwikkeling.
Op 5 juni mochten de musea als zogenaamde doorstroomlocaties , onder toepassing van het
Museumprotocol, weer bezoekers ontvangen. Dit betekende dat bezoekers voorafgaand aan hun
bezoek een tijdslot moesten reserveren om tegemoet te kunnen komen aan de eis dat per 10

vierkante meter 1 bezoeker toegelaten mocht worden (met een maximum van 50 per ruimte en de
verplichting L,5 meter afstand te bewaren). Daarnaast waren bezoekers verplicht een mondkapje te
dragen. Met de maatregelen die vanaf 25 september van kracht werden leek de weg naar
normalisering Íngeslagen te zijn. Die hoop bleek ongegrond na het bekend worden van de
maatregelen die op de persconferentie van 2 november werden afgekondigd. Voor ons museum
betekende dit dat we tijdens de traditionele afsluiting van het seizoen, de Lichtjesavond, bezoekers
slechts toegang mochten verlenen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs en

identiteitsbewijs. De herinvoering van de mondkapjesplicht op 26 november had uiteindelijk geen
effect meer op de bedrijfsvoering. Het museum zou immers pas weer open gaan in de kerstvakantie,
maar door de sluiting van musea tussen 19 december en 26 januari 2022kwam het helaas niet zo
ver. De openstelling van het Stoommachinemuseum in2O2t bleef beperkt tot de periode tussen 9

junien 6 november. Wel ook nog steeds conform het protocol heropening musea. Het museum
bewoog mee met de versoepelingen van 26 juni (vervallen van online reserveringen en tijdsloten) en
25 september (vervallen 1,5 meter). De vaste looproutes en extra schoonmaakrondes werden wel
gehandhaafd.
Evenals in2O2O zorgden de maatregelen voor een sterke afname van (potentiële) bezoekers uit

binnen- en buitenland. Dankzij een sterke programmering gedurende de periode dat het museum
wélgeopend was ontving het museum toch nog 11.840 bezoekers.
De consequenties voor de bedrijfsvoering waren net als in 2020 groot. Opnieuw viel een groot deel

van de inkomsten uit entree en horecaomzet weg. En wederom werden deze door ruimhartige

overheídssteun (de Noodwet Overbrugging Werkgelegenheid NOW, de Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren TOGS en de Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL) grotendeels
gecompenseerd.
De herontwikkeling bleef stagneren. Een eerste poging om de impasse te doorbreken met een

versoberd ontwerp voor het

te verbouwen

bezoekerscentrum strandde omdat de pro deo architect

zich terugtrok. Na de zomer werd besloten om de architect van het huidige bezoekerscentrum ME2
T

alsmede de aannemer Rinkel & Smit die dit centrum bouwde op basis van een aangescherpt
programma van eisen een versoberd ontwerp en bijbehorende calculatie te laten maken.
Binnen de grenzen van wat in de periode van openstelling wel bereikbaar was werd, weliswaar met
minder financiële en personele middelen, invulling gegeven aan de museale kerntaken (behoud,
beheer, presentatie en educatie)én aan ondersteunende taken (facilitair, marketing en promotie).

juni dat het Koninklijk lnstituut voor lngenieurs (KlVl) de
Willem Wolffprijs 2O2thad toegekend aan het Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik.
Het museum had zich voor deze prijs aangemeld met als voorbeeldproject de vergevorderde plannen
om door middel van e-learning de kennis over de bediening van stoommachines in stand te houden.
Die kennis is nu nog aanwezig bij de vrijwilligers, maar de toekomst van het museum hangt mede af
Een opsteker was de bekendmaking in

van de opleiding van opvolgers. Virtuele instructievideo's kunnen de benodigde kennis vastleggen
voor de toekomst. Daarnaast bieden zij aspirant stokers en machinisten de mogelijkheid zich op
afstand te scholen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar is ook een veilige manier van instructie. De jury
was onder de indruk van de plannen van het museum. Bij het toekennen van de prijs was

doorslaggevend dat het museum met de e-learningmodule(s) met uiterst moderne technieken een
grote bijdrage levert aan het levend houden van belangrijke elementen van de geschiedenis van de
techniek in Nederland. De uitreiking zou op een later moment plaatsvinden'
Personeel en organisatie
Geheel onverwacht overleed op 28 januari collega Bea Bakker. Samen met echtgenoot Piet en
hondje Luna draaide Bea ruim vier jaren de zaterdagdienst. Beiden stonden daarnaast altijd klaar om
extra diensten te draaien in vakanties, bij evenementen en bij horecaontvangsten. ln
bestuursvergadering en bij een plenaire medewerkerbijeenkomst werd zij met passende woorden en
een moment stilte gememoreerd.
Het museum werd zowel tijdens de openstelling voor bezoekers als in de periodes dat het museum
gesloten was voor bezoekers, maar wel 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
(H. de Bles, 0,6 fte), en een officemanager (H. Olbers, 0,6 fte). Op 31 maart liep het (tijdelijke l jaars-)
contract af met de fulltime medewerker collectie en publiek (mevrouw W. Gijsbers). Dankzij een
bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds van € 20.000 kon deze zelfde medewerker een tijdelijk 0,5 fte
contract aangeboden worden waarvan 0,4 fte conform de toekenningvoorwaarde van het Kickstart

Cultuurfonds ingevuld werd met de functie van 'coórdinator virtueel museum' en 0,1- fte met de
functie van medewerker collectie en publiek. Een belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering
werd vervuld door de 'huismeester' en coórdinator horeca (B. Nossin).
Gedurende de twee periodes van sluiting voor bezoekers (tot 9 juni en na 6 november) werkten de
vaste medewerkers deels vanuit huis. Met inachtneming van de vereiste maatregelen zoals het
dragen van mondkapjes spraken de vaste medewerkers geregeld af voor live overleg. Net als in het
2

voorafgaande jaar werd met de technische commissie afgesproken dat slechts de vrijwilligers die

betrokken waren bij noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden toegestaan werd deze uit te voeren,
eveneens 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 coórdinator virtueel museum/ collectie en publiek
hielden zich in die periodes voor een groot deel bezig met het organiseren en ontwikkelen van
virtuele exposure. ln december (en januari 20221volgde de directeur bij de Reinwardtacademie
gedurende L0 weken de masterclass development.
De communicatie met medewerkers werd onderhouden door periodieke toezending van de interne
nieuwsbrief, de Spuikrant ( nummers 1,12-1,14 in respectievelijk de maanden januari, juli en oktober)

en e-mails van de directeur.
Het bestuur van de Stichting NSM kwam L8 keer bijeen, 10 keer als dagelijks bestuur en 8 keer
plenair met het gehele algemeen bestuur. De directeur woonde alle vergaderingen bij. Zowel tijdens
deze bestuursvergaderingen als tijdens medewerkerbijeenkomsten kwamen aspecten van de
Ethische Code voor Musea en de Governance Code Cultuur ter sprake, in het kader van het vaste

agendapunt herijking Museumregister, maar vooral zodra dat relevant was. Beide codes worden in
het beleidsplan NSM onderschreven.
Presentatie, educatie en evenementen
Het jaarprogramma 202L zeïLe in op 250 dagen openstelling, waarvan l-23 onder stoom. Dat werden

er respectievelijk

1-44 en 81". Als gevolg van de maatregelen kon het scholenprogramma geen
vinden,
doorgang
net zomin als gereserveerde groepsbezoeken en bedrijfsbijeenkomsten.

Het museum was geopend én onder stoom in de zomervakantie (a juli - 30 augustus) en in de

herfstvakantie (10 - 25 oktober). Het museum koos er bij de heropening in juni voor om niet te
werken met coronatoegangsbewijzen maar de 1,5 meter regel en het maximale aantal toegestane
bezoekers voor specifieke ruimten vast te houden. Op 6 november werd de QR-coronacheck alsnog

verplicht voor musea.

activiteit van het jaar was mogelijk dankzij een schaatsvriendelijke
vorstperiode. Het horecateam bouwde in korte tijd een koek-en-zopietent op naast de baggermolen
waar veel schaatsers op de Grote Vliet in het weekend van 12 en L3 februari gretig gebruik van
maakten. Na 5 juni werden achtereenvolgens georganiseerd het Jubileumweekend (19 en 20 juni),
het Ambachtenweekend (17 en 18 juli), het Stoomsloepenweekend (7 en 8 augustus), het
De eerste succesvolle

Meccanoweekend (28 en 29 augustus), het Stoommodellenweekend (25 en 26 september) en de
Lichtjesavond (6 november). Op de eerste dag van het Jubileumweekend werd de nieuwste aanwinst
van het museum, de stoomwals Hendrik Jon, aan bezoekers getoond. De schrik zat er goed in toen
deze door een technisch mankement deels te water raakte. Dankzij een bevriend takelbedrijf stond
Hendrik Jon in een mum van tijd echter weer op de kant en kon de volgende dag droog zijn rondjes

vervolgen. Ruim 550 bezoekers toonden hun tevredenheid met het heropende museumlTijdens het
Ambachtenweekend vonden maar liefst 800 bezoekers de weg naar het museum. De lotenverkoop
(met als hoofdprijs een ter plekke gemaakt houtzaagkunstwerk) was dankzij de inzet van vrijwilliger
3

opnieuw zeer succesvol. De kosten van de demonstraties van de
boomzaagkunstenaar werden ruim terugverdiend. Op 7 en 8 augustus was het
Stoomsloepenweekend. Naast de traditionele korte rondvaarten met de particuliere stoomsloepen
communicatie

Els Goetjes

werden rondvaarten over het lJsselmeer verzorgd door de stoomsleepboten Noordzee en Adelaor.
Vanaf de steiger naast het museumverzorgde de Koggevaarder rondvaarten door Medemblik.
Nagenoeg alle rondvaarten waren uitverkocht! Ruim boven de duizend bezoekers, waarvan circa 400
passagiersl Dankzij de belangeloze inzet van stoomschip Christioan Brunings konden ook tijdens het

Meccanoweekend (ca. 500 bezoekers) 3 weken later rondvaarten over het lJsselmeer aangeboden
worden. Opnieuw was hier veel belangstelling voor. Op 25 en 26 september was het
Stoommodellenweekend dat bijna 800 bezoekers trok. Voor het eerst in lange tijd reed dit weekend
de eigen miniatuurstoomtrein weer met passagiers over het terrein. Vooral de jonge bezoekers
waren daar erg enthousiast over! Lichtjesavond was met circa 650 bezoekers de drukst bezochte
ooit. De keerzijde was dat het de eerste dag was dat musea bezoekers uitsluitend mochten toelaten
op vertoon van een QR-coronatoegangsbewijs. Om dit gestroomlijnd te laten verlopen werden vijf
medewerkers speciaal voor deze controle ingezet, uitgerust met de coronascanner-app op hun
mobiele telefoon. Helaas moesten enkele bezoekers de toegang geweigerd worden. Dit verliep
zonder noemenswaardige incidenten. Ook voor de horecaomzet waren dit goede dagen. De
succesvolle weekendevenementen onderstreepten en bevestigden bovendien het bestaansrecht van
het museum en het organisatorisch vermogen van de medewerkers.
Vanwege de beperkende maatregelen werden geen voorjaarslezingen georganiseerd.
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 activiteiten alleen tijdens de periode van openstelling georganiseerd
en werden ook hierbij de geldende coronamaatregelen in acht genomen.
Dankzij de inzet van de coórdinator virtueel museum én de museumdocent-vrijwilliger Hans

Walrecht werd het virtuele aanbod dit jaar aanmerkelijk uitgebreid. Het bedrijf OMNI VR dat een jaar
eerder de 360' film op Youtube en de VR tour van de expositie in het stoomgemaal maakte was in
het vorig verslagjaar al begonnen aan een aantal virtuele producties in en rondom de in het voorjaar
gerestaureerde stoombaggermolen Vooruit. Een 360" film, een kidstour en een e-learningmodule
werden uiteindelijk in mei opgeleverd. Hans Walrecht verzorgde tussen januari en juni een groot
aantal virtuele stoomlessen die na afloop van deze 'thuiscursus' werden toegevoegd aan het

educatief aanbod op de website. Hiervoor werd een speciale rubriek Thuis & Onderwijs ingericht .
Het idee om deze bijdragen te bundelen in een gedrukt cahier werd binnen en buiten het museum

warm en met veel enthousiasme ontvangen. Toen het boekje drukgereed was trok Metalektro, de
instantie die de verwachting had gewekt dit project te willen subsidiëren zich helaas onverwacht
terug. Dit was een domper voor de betrokkenen die hier veel tijd en energie ingestoken hadden.
Dankzij een bijdrage van het Themafonds Erfgoedvrijwilligers én toekenning van de Willem Wolffprijs
van het Koninklijk lnstituut voor lngenieurs kwam er wel budget om óók een e-learning-module voor
de Backer & Ruebstoommachine te produceren. De input van vrijwilligers en de productie door
OMNI VR werd ook voor dit project zorgvuldig gemanaged door de coórdinator virtueel museum.
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Een werkgroep educatie boog zich ten slotte over het aanbod voor het onderwijs en stelde een

nieuw programma samen dat aangeboden wordt via de Blauwe Schuit
https://bla uweschuitonderwi is. nl/aanbod/.
Collectie, behoud en beheer
Stoomwals Hendrik ton
Op 22januari arriveerde de grootste nieuwe aanwinst van dit jaar in het museum. Begin 20L9 nam
de Stichting Stoomwals Hendrik Jan, gevestigd te Winterswijk, contact op met de vraag of het

Stoommachinemuseum geïnteresseerd was in overname van een gerestaureerde stoomwals. Na
ampel beraad, een inspectiebezoek door de 'bemanning'van de Garrett stoomwals en na positief
advies van de Technische Commissie stemde het museum (lees: de collectiestichting) vol overtuiging

in met de verwerving. De hoofdreden voor afstoting door de Gelderse stichting was het gebrek aan
vrijwilligers om de wals te onderhouden en te bedienen. ln Medemblik was juist dringend behoefte
aan een operationele wals. Omdat de ketel van de Garrett stoomwals werd afgekeurd en vervanging

zeer kostbaar is, kon deze al enkele jaren niet bij publieksevenementen worden ingezet. Met
instemming van de collectiestichting is de Garrettwals na het doorlopen van de criteria van de
Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) op de Afstotingsdatabase geplaatst. ln afwachting van

besluitvorming over een andere bestemming is de Garrett stoomwals tijdelijk droog gestald bij de
heer Kielstra te Wieringerwerf.
Collectieregistratie
Hoewel studentmedewerker Rob Bes al in 2020 de basisregistratie van de collectie (in Axiell) had
voltooid, kon de geLipdate collectÍe-inventarisatie, door een aantal openstaande vragen van de zijde

collectiestichting, nog niet door de Stichting Stoommachine Museumcollectie Kees Jongert (SSMKJ
bruikleengever) en Stichting NSM (bruikleennemer)worden bekrachtigd. Zodra die ondertekening
een feit is zal de gehele collectie, met uitzondering van de bruiklenen van derden, geheel in

eigendom ondergebracht zijn bij de SSMKJ en als bijlage bij de (wel reeds ondertekende) nieuwe
bruikleenovereenkomst gevoegd worden.
Mdchineonderhoud
Nadat in 2O20 de baggermolen gerestaureerd werd, was dit jaar de baggerbak aan de beurt. Deze
moest ook uit het water getakeld worden, gerestaureerd, geconserveerd en geschilderd, waarna
deze omgedraaid moest worden om ook de andere kant te doen. Dit alles in aanvulling op de
monsterklus die vrijwilligers, met name Piet Bakker, verrichtte(n). Dankzij het uitbaggeren van het

haventje waar de baggermolen afgemeerd ligt, kon de baggerbak na restauratie afgemeerd worden
op de plek waar dat hoort: langszij in plaats van dwars op de kopse kant zoals deze er de afgelopen
jaren bij lag.
Op 14 december 2O2I zijn er bij het Nederlands Stoommachine Museum 5 stoomvaten gekeurd door
de firma Lloyds (te weten: de stoomketels van de locomobiels Wolf en Nico, stoomhijskraan Boele 9,

stoomwals Hendrik Jan en stoomdroger Backer & Rueb). De keuring is uitgevoerd door Patrick Braak
van Lloyds in het bijzijn van Frans Mens en Walter de Rijk van het Nederlands Stoommachine
Museum. Aansluitend zijn de ketels gereedgemaakt voor museale demonstraties.
5

Onder regie van de technische commissie, bestaande uit de officemanager en vier van de vijf
dagcoórdinatoren, werden tal van grote en kleine onderhoudswerkzaamheden verricht. Zo werden
de zagen van de raamzaag bij de zaagmolen van de Zaanse Schans geslepen, peilglaskranen en
spuiafsluiter van ketel 4 vervangen en de cabine van de stoomhijskraan Boele 9 geschilderd.
De Technische Commissie onderzoekt nu reeds opties voor de nagelgatkeuring van ketel 4, die in

2026 moet plaatsvinden. lndien (zoals gevreesd) vanaf 2030 een algeheel stookverbod komt, wordt
overwogen een verzoek tot uitstel van de nagelgatkeuring in te dienen om hoge kosten te vermijden
als

toch naar alternatieve vormen van aandrijving van de machines gezocht moet worden.

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 Jubileumweekend, Ambachtenweekend,
Stoomsloepenweekend, Stoommodellenweekend en de Lichtjesavond sandwichborden in de
omgeving van Medemblik en Hollands Kroon. Deze wijze van promotie, alsook het promoten van
evenementen in live uitzendingen van het toeristisch radioprogramma van Radio NH, zette opnieuw
meetbaar zoden aan de dijk!
Op initiatief van de NS werden door Metropolisfilm (op kosten van NSI) opnames in het museum en
op de baggermolen gemaakt voor het cultuurblok op de beeldschermen van NS Onderweg. ln de
maanden juni en juli zou aandacht besteed worden aan het online aanbod van musea en andere
culturele instellingen. Het stoommachinemuseum nam deel met twee items van elk 45 seconden:
een item over het stoomgemaal en de machinetuin en een over de baggermolen. Uiteindelijk waren
de opnames nog het gehele najaar te zien en zelfs nu worden deze nog incidenteelvertoondl Met
dank aan de NS voor dit genereuze aanbod tot deelname en Metropolisfilm voor de productie van de

twee fraaie filmpjes.
Financiën
De begroting voor 2O2Lisvoorzichtig gebaseerd op 11.000 bezoekers.

Het financieeljaarverslag202L is separaat opgesteld en is als complementair aan dit algemeen
jaarverslag toegevoegd.

Facilitaire bed rijfsvoering

continuiïeit van de facÍlitaire bedrijfsvoering werd gedurende het verslagjaar gewaarborgd door
de officemanager. Hij onderhield de contacten met het aanspreekpunt HHNK over o.a.. ln
samenwerking met de penningmeester Stichting NSM en de vrijwilliger financiële administratie droeg
De
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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.
Bestuurslid H. Boersen was portefeuillehouder project zonnepanelen. ln het kader van

verduurzaming en kostenbesparing werd onderzocht hoeveel zonnepanelen er op het dak van het
bezoekerscentrum aangebracht kunnen worden en hoe veel dat zou gaan kosten. Op basis van de
eerste offerte werd een subsidie bij de provincie Noord Holland aangevraagd en toegekend. Tot

uitvoering kwam het nog niet vanwege nadere eisen die door de eigenaar van het gebouw, HHNK,
aan zowel het project zelf als aan de offerte gesteld werden.
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. Met betrekking tot de uitvoering van fase 2 van de
herontwikkeling werd contact gelegd met architectenbureau ME2 en aannemer Rinkel & Smit.
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.
Kickstart Cultuurfonds (€ 20 000)
Omni VR (korting op productiekosten virtuele programma's)
Prins Bernhard Cultuurfonds (toezegging fase 2 ad € 20 000))
Provincie Noord-Holland (toezeggingen fase 2 en verduurzaming culturele instellingen ad resp.

€ I27

OOO

en € L0 000)

Rabo Clubsupport € 17L,82

Stichting Dioraphte (toezegging fase 2 o.v.b. ad € 20 000)
Stichting Admiraal van Kinsbergen Fonds (virtuele producties baggermolen)

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

Samenwerkende (bovenstaande) maritieme fondsen (virtuele producties baggermolen ad €
7

1-2

000)

Stichting Zabawas (project baggerbak ad € 7 500)

Stoomgroep Holland (stoommodellenweekend ad € 2 000)
Vereniging Vrienden van het Stoommachinemuseum Vier Noorder Koggen (onderhoud collectie ad

€1s 000)
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Bijlage 1. Chronoloog jaaroverzicht 2021

ianuari

Museum gesloten (tot 9 juni)

5

DB vergadering

t2

overleg DB en directeur met wethouder Harry Nederpelt over toekomstscenario's

20

vergadering DB SNSM met DB collectiestichting

22

aankomst stoomwals Hendrik Jon

Februari

Museum gesloten

2

overleg DB met wethouder Harry Nederpelt over financiële toekomstscenario's

4

DB

tt

AB vergadering

Maart

Museum gesloten

9

DB

18

vergadering projectgroep verbouwing bezoekerscentrum

23

DB

31

schenking schaalmodel Rocket aan NSM door Cor Donker

April

Museum gesloten

1

AB vergaderring

vergadering

vergadering

vergadering

lndiensttreding Wilma Gijsbers als coórdinator virtueel museum

20

DB

Mei

Museum gesloten

10

aanlevering ingevulde MUSEANA - vragenlijst

vergadering

aanlevering scans collectie technische tekeningen door Werksaam

t2

DB vergadering

L8

AB vergadering

Juni

9

Heropening museum conform museumprotocol

10

DB vergadering
9

L8

Start en finish Wielerronde Westfriese Omringdijk

24

AB vergadering

19 en 20

J

u

bileu mwee kend met

Su pe

rstoom (Koggevaa rder)

Juli
r.0

Zomervakantie t/m 5 september

3

Zomerborrel medewerkers

15

DB

29

AB vergadering

17 en L8

Ambachtenweekend (woodca rver)

vergadering

Augustus

Zomervakantie t/m 5 september

7en8

Stoomsloepenweekend (rondvaarten Koggevaarder en stoomsleepboten Noordzee
en Adelaar)

28 en29

Meccanoweekend (rondvaarten stoomboot Christiaan Brunings)

September
5

einde Zomervakantie

7

DB vergadering

1L en L2

Monumentenweekend

25 en26

Stoommodellenweekend

Oktober:
AB vergadering

1,4

16

tot 31

28

Herfstvakantie met activiteiten
themavergadering bestuurlijk functioneren AB

November:
6

Lichtjesavond

7

Sluiting museum

16

DB

vergadering
10

17

tewaterlating baggerbak

December:

Museum gesloten

7

DB

16

AB vergadering

vergadering

TT

Bijf age 2. Keuring

stoomketel s 2o2l

Op 14 december 2O21. zijn er bij het Nederlands Stoommachine Museum 5 stoomvaten gekeurd door
de firma Lloyds te weten:

stoomketelwolf
Stoomketel Nico
Stoomketel Boele 9
Stoomketel Hendrik Jan
Stoomdroger B&R
De keuring is uitgevoerd door Patrick Braakvan Lloyds in het bijzijn van Frans Mens en

Walter de Rijk van het Nederlands Stoommachine Museum.

StoomketelWolf
Ketel is inclusief de appendages voor 2 jaar goedgekeurd voor gebruik.

Voor het einde van 2023

is de

volgende keuring.

Resultaat:
Aan de onderzijde van de oververhitter lag nog veel as. Volgende keer verwijderen.

Zuurstofcorrosie geconstateerd. (zie opmerking 1)
Open aansluitingen verwijderde appendages en deksels afdichten ter voorkoming inkomen

regenwater.
De appendages zelf zijn in orde. (zie opmerking 2)

Testen van veiligheidskleppen middels stomen.
Bij de volgende keuring pijpenbundel trekken en oververhitter afpersen

Stoomketel Nico
Ketel is inclusief de appendages voor 2 jaar goedgekeurd voor gebruik.

Voor het einde van 2O23 is de volgende keuring.
Resultaat:
De steun-en hemelbouten worden slechter, maar kunnen nog 2 jaar mee.

Voor de volgende keuring moeten de steun-en hemelbouten vervangen zijn. De bouten hoeven niet
ingeschroefd te worden, maar we kunnen volstaan met op maat gemaakte pennen van gekeurd
materiaal welke aan de buitenzijde en in de vuurkist zijn gelast.
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Zu

u

rstofcorrosie geco nstateerd. (zie opmerki ng 1)

Open aansluitingen verwijderde appendages en deksels afdichten ter voorkoming inkomen

regenwater.
De appendages zelf zijn in orde. (zie opmerking 2)

Testen veiligheidskleppen middels stomen.
Bij volgende keuring ook de voedingswaterklepkast losnemen.

De smeltprop is van nieuw lood voorzien.

Stoomketel Boele 9
Ketel is inclusief de appendages voor 2 jaar goedgekeurd voor gebruik.

Voor het einde van 2023 is de volgende keuring.
Resultaat:

Zuurstofcorrosie geconstateerd. (zie opmerking 1)
De appendages zijn in orde. (zie opmerking 2)

Testen veiligheidskleppen middels stomen.
De smeltprop is van nieuw lood voorzien.

Stoomketel Hendrik Jan
Ketel is inclusief de appendages voor 2 jaar goedgekeurd voor gebruik.

Voor het einde van 2023 is de volgende keuring.
Resultaat:

Zuurstofcorrosie geconstateerd. (zie opmerking 1)
De appendages zijn in orde. (zie opmerking 2)

Testen veiligheidskleppen middels stomen.

Volgende keer ook de plug in rookkast verwijderen.
De smeltprop is van nieuw lood voorzÍen.

Wanneer de laatste keer nagelgatonderzoek is uitgevoerd is onbekend (1983?)
Eind 1923 bij volgende keuring ook nagelgatonderzoek uitvoeren.
Dit betekent alleen bij beide rondnaden 2 nagels per rondnaad verwijderen.
Er is geen langsnaad.

L3

Stoomdroger B&R
Stoomdroger is inclusief de appendages voor 6 jaar goedgekeurd voor gebruik.
Voor het einde van 2027 is de volgende keuring.
Resultaat:
Bodem licht gecorrodeerd.

Verder geen opmerkingen.
Opmerkingen:
Het advies van de inspecteur is om na elke draaiperiode de ketels leeg te spuien en

1-

deksel bovenin

te openen voor uitdampen.
Voor de volgende draaiperiode ongeveer L koffiekopje (140 ml) zuurstof inhibitor in de ketel gieten
en daarna de ketelopvullen.
De inspecteur is akkoord met de wijze van testen van de manometers met behulp van de

gekalibreerde manometer.
Er is met de inspecteur gesproken over de aanpassingen en nagelgatonderzoek

aan ketel 4.
De vervanging van de spuiafsluiter, peilglazen en de aanpassing van de aansluitingen zijn akkoord.

Wel dienen de materiaal-en testcertificaten aanwezig te zijn.
Bij het nagelgatonderzoek van2O26 hoeven we niet de ketelte lichten, maar is het voldoende om op
de plaats van de ondersteuningen een wanddiktemeting te doen.
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Stichting Nededands Stoommachine Museum, Medemblik

1

BALAIIS PER 31 DECEMBER 2021

Na resultaatbestemming

3l

december202l

€

31 december2020

€

€

€

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa (1)

11.r47

17.4t9

Vlottende activa
Voorraden €)
Vorderingen (3)
Liquide middelen (a)

2.tt7
13.781

1.598
18.773

293,866

145.976

309.764

166.34',7

320.911

183.766

Stichting Nederlands Stoommachine Museum, Medemblik

3l december202l

3l december2020

c

€

€

€

PASSIVA

Reserves en fondsen (5)

Overige reseryes

Kortlopende schulden

34.974

3t.670

(6)

Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overige schulden en overlopende passiva

18.s63

21.083

6.t28

6.141

3.000
258.246

124.872

285.937

152.096

320.9tt

183.766

Samenstellingsverklaring afgegeven d,.d. 26 augustus 2022
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2

STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2O21

Realisatie

2021 Begroting 2021

€

e

Realisatie 2020

€

Baten

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

93.630

60.374
I 1.000

109.810

tt.7 st

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten enlof
diensten (9)
Overige baten (10)

105.381

71.374

120.721

80.466
2.085

77.781
2.500

72.410
2.944

Som der baten

187.932

l5l.6s5

196.075

100.105
18

144.939
16.000

128.056
3.s98

1t5.223

160.939

131.654

12.4t9

t2.700

10. 181

48.4s0
7.711

47.650

47.s90

7.500

8.901

l6l

55.150

56.491

Saldo voor financiëIe baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten (16)

4.129

-77,134

-2.2s1

-825

-950

-703

Saldo

3.304

-78.084

-2.954

10.911

Lasten
Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling A: Exploitatie museum (1't)
Doelstelling B : instandhouding collectie

(1

2)

l5.l

Wervingskosten
Lasten fondsverwerving

(1

3)

Lasten van beheer en administratie
Kosten bestuur en management (14)
Overige bedrijfslasten (1 5)

56.

Resultaatbestemming
Overige reserves

S

3.304

-2.954

3.304

-2.954

amenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 augustus 2022
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Stichting Nederlands Stoommachine Museum, Medemblik

3

GRONDSLAGEN VOOR \ilAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

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

41234686),

statutair gevestigd te Medemblik bestaan voornamelijk 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
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

stoommachines, zowel in het vededen als in het heden in het gemaal'De Vier Noorder Koggen' te Medemblik.

Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling
van de stichting. Er is een klein positief resultaat van € 3.304 over 2021.

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 continuïteit kunnen worden gehandhaafcl. De in
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zljn dan ook gebaseerd op

de
de

veronderstelling van continuïteit van de stichting.
Vanaf boekja ar 2018 voert de Stichting een ingrijpend en omvangrijk investeringsproces uit dat enige jaren 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 gedekÍ vanuit de projectsubsidies die voor deze investering zijn verkregen. Derhalve vorÍnen deze aanloopkosten
geen directe bedreiging voor de continuïteit van de organisatie. Door samenloop van vooruitontvangen bedragen en
teveel ontvangen bedragen is de liquiditeit per eind 2021 hoog. Doordat deze bedragen deels terugbetaald moeten
worden en deels voorschotten zijnzou dit een verkeerd, te positief, beeld kunnen geven van de liquiditeit.

Doordat de toekomstige gevolgen van het Corona virus nog niet te overzienzijnis er, net als overal, een onzekerheid in
de toekomst.

Er wordt pro actief gehandeld. Maatregelen die het museum genomen heeft zijn onder andere het aanwagen van de
NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud) tegemoetkoming van de loonkosten, TVL. Tevens zijn subsidies
aangewaagd bij Gemeente en Provincie om de moeilijke tijd door te komen. Er is een aÍhankelijkheid 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
continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering
en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit 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. 26 augustus 2022
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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 de jaarrekening 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.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
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 zrjn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Vy'insten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste 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 aanschaffrngswaarde 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 van20 jaar.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkijgingsprijs 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 interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
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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. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan I 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en
uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een
periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn ofworden ontvangen, dan wel betaald.

Baten van subsidies van overheden
Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Dit betreft baten van organisaties zonder winststreven.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagl'aar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze

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

Algemeen
Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten enz.) vonnen geen aparte regel in de winst-en-verliesrekening. Deze kosten
zijn opgenomen in andere onderdelen van de staat van baten en lasten, te weten 'Besteed aan doelstellingen:

"Doelstelling

A:

exploitatie museum' en "Kosten bestuur en management". Voor een 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 verslagjaar 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

tr'inanciële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkÍ, 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.
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TOELICHTING OPDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VASTEACTIVA
3r-12-2021

3t-12-2020

€

€

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen
Machines en installaties

5.900

8.050

2.060

Inventaris

3.187

3.32s
6.044

lt.t47

17.419

Afs c h r ij v in g sp e rc e nt a g e s

%
Gebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Inventaris

J.J
10

20

Er zijn geen materiële vaste activa die als
zekerheid dienen voor verplichtingen.

VLOTTENDEACTIVA
3t-12-2021

3t-12-2020

€

€

2. Voorraden
Voorraad horeca, schoonmaak en winkel

2.117

1.598

111

3.730
5.375

3. Vorderingen

Debiteuren
Omzetbelasting
Pensioenen

6.533

Overige vorderingen

7.129

1.493
8.175

13.781

18.773
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3t-12-2021

3l-12-2020

€

€

Debiteuren

1il

Debiteuren
Nog te ontvangen posten

3.'730

ll1

3.730

6.533

5.375

8

1.493

6.541

6.868

Overige belastingen en premies sociale verzekeríngen
Omzetbelasting
Pensioenen

Overige vorderingen
Collectie Stichting
Nog te ontvangen NOW

8.175

Ql

en Q2

7.129
7.129

8.175

292.688
1.178

r43.953
2.023

293.866

14s.976

34.974

31.670

4. Liquide middelen
Rabobank
Kas

Passief
5. Reserves en fondsen
Overige reseryes

2021

2020

€

€

Overige reserves
Stand per I januari

Resultaatbestemming boekj aar

Standper3l december
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6. Kortlopende schulden

3r-12-202r

3t-t2-2020

€

€

Crediteuren
Crediteuren

18.563

21.083

6.t28

6.141

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige schulden
Nog te betalen accountantskosten

3.000

Overige schulden en overlopende passiva
Personeelskosten
Voorschot ontvangen museum jaarkaarten in 2022 te verrekenen
Algemene kosten/ terug te betalen bedragen
Vooruitontvangen op diverse projecten
Vooruitontvangen subsidie en overige ondersteuning inzake ondernemersplan
Vooruitontvangen UWV en TVL en terug te betalen bedragen
Nog terug te betalen aan collectie stichting
Subsidie gemeente Medemblik ivm Corona, terug te betalen

s.951
1.006

I1.730

17.077

137.9t4

87.240
13.291

85

96.213
2s8.246
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TOELICHTING OPDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Begroting
2021

Verschil202l

2020

€

€

€

€

Realisatie

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

40.446
49.484
3.700

40.374
20.000

93.630

60.374

10.000

10.000

t.751

l.000

751

9ll

tt.7 5t

I 1.000

751

10.91l

60.902

63.87r
r3.910

-2.969
5.654

61.02s

t9.s64
80.466

77.781

2.68s

72.410

1.45r

2.500

-1.049
634

2.944

2.s00

-415

2.944

3.229

9.457
90.054

72

41.408

29.484
3.700

59.209

33.256

109.810

9.193

8. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van vrienden van het museum

Baten van andere organisaties zonder winststreven/giften

10.000

9. Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Entreegelden/marge arïangementen

& winkel

Horeca marge

I1.38s

10. Overige baten
Opbrengst verhuur woning na lasten
Overige opbrengsten

634
2.08s

Besteed aan de doelstellingen
1

1.

Doelstelling A: Exploitatie museum

Kosten machines en inventaris

10.429

7.200

Personeelskosten
Vrijwilligers kosten
Huisvestingskosten
Afschr. kosten Invímach/gereed
Algemene kosten
Ontvangen NOW subsidie
Ontvangen loonsubsidies

77.468
7.568

89.297
I 2.100
18.300
6.272

19.340
6.272
8.654
-9.626
-20.000
100.105

rr.770

-l

1.829

-4.532
l 040

-3.116
-9.626
-20.000

144939 -44.834

9.649
15.541
6.972
8.715

-12.338

128.0s6

12. Doelstelling B: instandhouding collectie

Instandhouding collectie: onderhoud, smeermiddelen

15.118

16.000
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Verschil202l

2020

€

€

€

€

Realisatie

13. Lasten fondsverwerving

Promotie, marketing, reclame en overige verkoop/
wervingskosten

12.4t9

12.700

-28t

l0.l8l

44.080

43.600
4.050

480

43.567

4.370

320

4.023

48.4s0

47.650

800

47.s90

14.Kosten bestuur en management
Lonen en salarissen
Pensioenlasten

Personeelsleden

Bij

de stichting waren

in202l gemiddeld

2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2020: 2).

15. Overige bedrijfslasten
Algemene

lasten

7.7ll

7.500

3.953

4.700
2.800

-747

5.639

3.758

958

3.262

7.711

7.500

2lt

8.901

-825

-950

t25

-703

2tl

8.901

Algemene lasten
Accountantslasten
Automatiseringsko sten

Financiële baten en lasten
16. Rentelasten en soortgelijke lasten
Kosten en rente rekening-courant bankiers
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