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Aan het bestuur van
Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland
Ter attentie van het bestuur
Klein Amerika 20
2806 CA  Gouda

Geacht bestuur,

OPDRACHT 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstel-
lingsverklaring.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2020 zijn ontleend aan het rapport van Kantoor
Zaal, zoals opgesteld d.d. 7 juni 2021. 

Oprichting stichting

De stichting is per 18 februari 1985 opgericht. 

Doelstelling

Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland, statutair gevestigd te Gouda, tracht haar doel te verwezenlijken
door: 
- Het vanuit museumfunctie nieuwe stijl organiseren van tentoonstellingen zowel intern als extern;
- Het aanhouden van een collectie in de vorm van voorwerpen en documentatie uit onder meer de
Tweede Wereldoorlog;
- Het verzorgen van educatief materiaal, zoals lesbrieven, burgerschapspellen of leskisten;
- Het bespreken van dilemma's met schoolklassen en het geven van gastlessen op scholen;
- Het organiseren van bijeenkomsten, zoals lezingen, stadsgesprekken, studie-, herdenkings-, discussie-
ontmoetingsbijeenkomsten; 
- Het inrichten en ingericht houden van een educatieve- en/of ontmoetingsruimte;
- Het vanuit een platformfunctie bevorderen van samenwerking met andere organisaties en instellingen
die geheel of gedeeltelijk dezelfde doelstelling hebben;
- Alle andere middelen, die aan het bereiken van haar doelstellingen kunnen bijdragen. 

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 op 20 oktober 2021 vastgesteld. Het nettoresultaat na
belastingen over het boekjaar 2020 bedroeg € -142.903. 

Gouda, 11 mei 2022

Boot accountants en belastingadviseurs

was getekend

E.A. Blokland AA
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.519 3.410

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 12.946 -
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.395 7.515
Overige vorderingen en overlopende activa 19.333 13.965

38.674 21.480

Liquide middelen 287.622 31.322

330.815 56.212
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Kapitaal 43.435 37.635

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.948 6.729
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva 282.432 11.848

287.380 18.577

330.815 56.212
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ €

Baten
Opbrengsten museum - 2.290
Subsidies Gemeenten 54.990 50.767
Donateurs 1.362 534
Giften en sponsoren 26.000 30
Opbrengsten activiteiten/projecten 12.343 675

94.695 54.296

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 21.401 68.715
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 712 1.185
Huisvestingskosten 8.423 7.036
Kosten activiteiten 27.251 7.378
Beheerskosten 17.513 16.934
Overige kosten 13.595 34.102
Transitiekosten - 61.849

Totaal van som der kosten 88.895 197.199

Totaal van netto resultaat 5.800 -142.903

Bestemming saldo van baten en lasten
Stichtingsvermogen 5.800 -142.903
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo van baten en lasten 5.800 -142.903

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 712 1.185
Toename (afname) van de voorzieningen 11.245 -

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van handelsdebiteuren -12.946 -
Afname (toename) van overige vorderin-
gen 1.120 16.712
Overlopende activa -16.613 51.907
Toename (afname) van overige schulden 268.803 -219.368

240.364 -150.749

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten 258.121 -292.467

Totaal  van kasstroom uit investerings-
activiteiten
Verwerving van materiële vaste activa -1.821 -

Totaal van toename (afname) van geld-
middelen 256.300 -292.467

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 31.322 323.789
Toename (afname) van geldmiddelen 256.300 -292.467

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 287.622 31.322
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland is feitelijk en statutair gevestigd op Klein Amerika 20, 2806 CA te
Gouda en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41173086.

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

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

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.  

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde
van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest
als een uitgave uit operationele activiteiten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 5.942
Cumulatieve afschrijvingen -2.532

Boekwaarde per 1 januari 2021 3.410

Mutaties 
Investeringen 1.821
Afschrijvingen -712

Saldo mutaties 1.109

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 5.231
Cumulatieve afschrijvingen -712

Boekwaarde per
31 december 2021 4.519

Afschrijvingspercentages 20%

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 12.946 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 6.395 7.515

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 333 965
Nog te ontvangen subsidies 19.000 13.000

19.333 13.965

Samenstellingsverklaring afgegeven 11



Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland
Gouda 

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

ING 26.927 31.322
ING t.b.v. verbouwingen tweede verdieping 260.695 -

287.622 31.322

De ING rekening van € 26.927 staat ter vrije beschikking van de stichting.

De overige middelen zijn gealloceerd voor de verbouwing van de tweede verdieping.
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Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Kapitaal
€

Stand per 1 januari 2021 37.635
Mutatie uit resultaatverdeling 5.800

Stand per 31 december 2021 43.435

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 4.948 6.729

Kortlopende overige schulden en overlopende passiva

Nog te besteden subsidie tweede verdieping 260.564 -
Nog te betalen bedragen 13.520 -
Nog te betalen accountantskosten 1.500 -
Nog te besteden subsidie Krimpenerwaard 6.848 11.848

282.432 11.848

Nog te besteden subsidie tweede verdieping

Stichting Mondriaan fonds 225.000
Stichting VSBfonds 50.000
Bestedingen tweede verdieping -14.436

Totaal 260.564
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ €

Baten
Subsidies Gemeenten 54.990 50.767
Opbrengsten museum - 2.290
Opbrengsten activiteiten/projecten 12.343 675
Donateurs 1.362 534
Giften en sponsoren 26.000 30

94.695 54.296

Opbrengsten museum
Diversen - 2.290

Subsidies Gemeenten 
Gemeente Gouda 49.990 49.990
Overige gemeenten 5.000 777

54.990 50.767

Donateurs
Donateurs 1.362 534

Giften en sponsoren
Sponsorbijdrage Mecenas 20.000 -
Sponsorbijdrage Oranjefonds 6.000 -
Giften - 30

26.000 30

Opbrengsten activiteiten/projecten
Opbrengsten inzake o.a. stadsgesprek/week van respect 12.343 675

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Loonkosten 21.401 51.927
Sociale lasten en pensioenlasten - 11.307
Overige personeelsbeloningen - 5.481

21.401 68.715

Loonkosten

Salariskosten - 51.927
Inhuur interim directeur 21.401 -

21.401 51.927

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten - 11.307
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2021 2020
€ €

Overige personeelsbeloningen

Reiskostenvergoeding woon-werk - 1.191
Overige personeelsbeloningen - 4.290

- 5.481

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa 712 1.185

Huisvestingskosten

Betaalde huur 5.886 6.038
Belasting en verzekering 1.396 1.119
Gas, water en elektra - -121
Overige huisvestingskosten 1.141 -

8.423 7.036

Kosten activiteiten

Ontmoetingscafé 8.465 6.727
Cartoons - 469
Educatie dilemmashow - 165
Week van respect 11.245 -
75 jaar vrijheid 5.491 17
Overige activiteiten 2.050 -

27.251 7.378

Beheerskosten

Kosten automatisering 11.039 10.219
Accountantskosten 5.109 1.885
Telefoon- en faxkosten 510 577
Bankkosten 361 177
Kantoorbenodigdheden 185 105
Administratiekosten - 3.971
Overige kantoorkosten 309 -

17.513 16.934

Overige kosten

P.R. / representatie / publicatie 1.881 3.003
Advieskosten 1.505 -
Bestuur onkosten 493 453
Kosten extern personeel 8.721 30.456
Overige algemene kosten 995 190

13.595 34.102
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2021 2020
€ €

Transitiekosten

Kwartiermaker - 43.200
Verhuiskosten - 603
Verbouwingskosten - 17.980
Tijdelijk onderkomen - 66

- 61.849

Gouda, 11 mei 2022

H.C. van den Akker T.W. Hardjono A.M. Schonwetter
Voorzitter Bestuurslid Secretaris

L.J. Osorio Iregui A.A.M. Struijk H. de Vries
Bestuurslid Bestuurslid Penningmeester
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