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Aan het bestuur van
SUchting Marie Tak van Poortv iet I\,4useum Domburg
Postbus 36
4357 ZG DOIVBURG

t\,4 ddelburg, 14 februari20l4

Ref: 52'10

Geacht bestuur.

Hierblj brengen wlj rapport uit inzake de jaaarekening over 2013 van Stichting l\larie Tak van poorlvliet
Museum Dornburg te Dornburg.

Samenstellingsverklaring

OpdrachÍ

ConÍorm uw opdracht hebben wj de jaarrekening 2013 van Stichtlng I/larie Tak van pooatvllet l\,4useum
Domburg te Domburg bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013
mët de toellchting samengesteld.

Verantwoodelijkheíd van de leidi ng

Kenmerkend voor een samenstel lngsopdracht is, dal wlj ons baseren op de dooT de ondememer
verstrekte gegevens De veranh,voordeljkheid voor dejuistheid en de voledigheld van die gegevens en
voor de daarop gebaseerde laarrekening berust bij de ondernemer

Verantwoodelijkheic! van de accountant

Het is onze vera n twoordel jkheid als accountant om cle door u veÍstrekte opdracht uit te voeren n
overëenstenrming mei Nederands recht, waatonder de voor accountants gè dende gedrags- en
beroepsregels ln ovëreenstemming me1 de voor het accountantsbeaoep ge dende standaard voor
samenste lingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het vezamelen het
veMerken, het Íubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de blj het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëva ueerd. De aard van onze werkzaamhedèn is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van dejaaíekening kunnen verstrekken.

Bevestigíng

Op bas s van de ons verstrekte gegevens hebben wj de jaaffekening sanengesteld onder toepass ng van
de grondslagen voor financ è e verslaqqevinq.

f ..roosse
ACCOUNTANÍS

BELASTINGADV SEURS

lEa0[]lUl.,l\'liF lai.li9
TELEiCC\ 0ll8 6t:7t.1
rÀx 016 6:9 7i1
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Stichting firarie Tak van Poodv]iet Museum Domburg
Domburg

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
JOOSSE Accountants Belastingadviseurs

dÍs. P.W. Jósse
Régisteracíou nia ni

M bi Muntaktsrcppon
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PooÍtvliei lvluseum Domburg

Balans per 31 december 2013

Acliva

Vaste activa

Matetiële vaste activa
Kunst collectie

Vlottendè activa

VoÍcleingen
Ovèrige vorderingen en overlopende
activa

Rabobank

Totaal activa

Passiva

Doelvermogen

Kapitaal

Reservèringsrekening

Kortlopende schuldèn

Belastingen en prenies
Overige schulden en overlopende
p6siva

Totaalpasstva

31 december 2013 31 decembeÍ 2012

185 118

1.046

72 477

183.242

71354

254 641 255 123

5
6

2A6

1 159 991

215.080

42.196

211706

42.196

I 221'1 365

258 641 255 123

M tii a*auntanÍsrappan
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Stichtlng I\4arle Tak van Poortv iet IVIuseum Domburg
Domburg

Exploitatierekening over 2013
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2413 2412

Baten

Kosien tentoonstell ngen

Brutowinst

Overige opbrengsten

Baten

Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Sofi der lasten

Exploitatieresultaat

Financiële baten en lasten

Re6ultaat

€

38.459

13 723

€

36.800

-17.825

2.409

18.975

3 100

13 065
2.890
7 694

17.18A
2.880
I365

22 475

29.025

26.7 45

10

11

23 649

13

3.096

278

€.950

243

3 374 -6 667

M bíj a..o u n ta n ts rap p on
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St chting Marie Tak van Pooftvl et IVlLtseum Domburg
Domburg

Kasstroomoverzicht over 20í 3

Kasstroom uit operationele activiteiten

Explo tatieresu iaat excl. rente

Aanpassingen voat
lllutatie voorzien ngen
Verandering in wefukapitaal
Overige vorderingen
Over opende activa
Ko.t opende schulden (exclus eÍ banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activitëiten

Kasstroom uit investeringsactivitëiten

lnvesieringen materiéle vaste acliva
Mutatie geldmiddelen

Verloop mutatie geldmiddelen

Hei verloop van de geldmiddelen is a s volgt

Siand per begin boekjaar
lvlutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

6.950

26 492

1.870
752
290

-J79 2.912

2.717 22.454

2413 2012

3 096

144

-318

274 283

2.995

-1.876 -350

1 119 22 347

71.358
1.119

48.971
22 3A7

72 477 71.358

3e h ore n.l b ij acco u ntantsrappotl
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Sticht ng [,4ar e Tak van Poortv iet I\,,luseum Domburg
Dorn burg

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algefieen

St chting l\,4arie Tak van Poodvlet Museum Domburg is opgericht b i notariële akte per 15-02-1993 en ls
gevestigd aan de Ooststraat 10a te Domburg (4357 BE) Dè stichting is bekend bil de Kamer van
Koophandel onder nummer 41114817, explojteei een museum en fungeert als a gemeen nut beogende
inste ling (ANBI) onder beschikking van de Belastingdienst

Grondslagen voot waarde ng van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening ls opgesteld ir overeenslemming met n Nederland a gemeen aanvaarde
,e :laqge!i19s'ege s De .aa"e(enrlg s opgesteld ir C

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het Íesu taat v nden p aats op basis van
_'storisch-. kosten Tenzil bjde desbetreffende grondslag voor de speciÍieke ba anspost anders wordt
.ermeld woTden de actva en passiva opgenomen teqen nomlnale waaTdè.

Màteriële vaste activa

l: materië e vaste acUva, bestaande u t de kunstco lect e, worden gewaardeerd tegen verkrljgingsprils

Vorderingen

. a-3eringen worden gewaardeerd op de nom nale waarde onder altrek van noodzakeljk geachte
.:.:?ienlngen vooÍ oninbaarhe d.

Crondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

-:: _=sr iaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en de kosten en andere lasten over het
:€_ leresutatenoptransactieswoTdenveranfroordinhetjaarwaarinzijzijngereaiseerd; veriezen
'==:-: z.Cra zil voolz enbaaÍ zijn. De kosten woTden, tenz j anders vermeld bepaa d op historlsche bas s
:_ ::.::rekend aan het verslagjaar waarop zil beÍekking hebben
-=-.:_.eiering van het nzicht wijkt de wjnst en ver iesrekening af van de n het Besluit lModelën
,a:-=.:^inq opgenomen modellen.

.è-. ---. : .:.: -1:2 1!síappotl
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Stichiing Maíie Tak van
Domburg

Poortvliet l\Iuseurn Domburg

Toelichting op de balans

Vas1e actíva

í lateriële vaste activa

De mutati€s in de materiële vaste activa worden als volqt weerqegeven:

Bdr'aade per 1 januari 20'1 3
Àa*oop Elseíl. Bakker,
t/*E xÈ

Meper
3r èc6ÍÈs20í3

Mdiva

2 (bileyoÍdeÍingen en overlopende activa

ÈrÈ
\btËebahe vezekerlngen en abonnementen

I ÍHYefirogen
h (rffiEnd ovezicht ls het verloop van het doelverrnogen weergegeven.

H peí '1 januari 2013
ResÈai boekjaar

H peí 31 december 2013

Kunst -
collectie

183.242

1A76

185 118

31-12-2413 31-12:2A12

597
449

€

523

1.046

Kapitaal
€

211.706
3.374

215 080
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5rl€ Marie Tak van Poortvllet l\luseum Domburg
lb$(ríg

a Èsèrveringsrekening

ktering gebouwen en tuln

5 Belastingen en premies

OrEetbelasU n g

5 Oyerige schulden en overlopende passiva

Accounta ntskosten
ReÍiè

JOOSSE

10

31-12-2013 31-12-2012
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€

42.196

€

42.196

[b Íeserve is gevormd ten ]aste van het exploitaitesaldo van het boek)aat 2010voat€ 15.704.ln2012
E èa_aan € 26 492 toegevoegd uit eèn bljdrage van de steunstichting van het museum

@ende schulden

206 234

1.113
46

s91

1.159 991

ld ba aauntanÍsnppan
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Ondeí de baten van'Arist kom Binnen isvoor€ 5 000 aan gerlchte subsldles verantlvoord. ontvangen
van de Gemeente Veere

lV b t. 2012 geldt dat onder 'Naar Buitenl voor€3.S00aangerchtesubsldesisveranbroord,ontvangen
van Gemeente Veere.

I Overige opbrengsten

lrtvangen schenkingen en overlge subsidies
I rbrengst verkoop kunst\^/eÍken
_<oop doorverkochte kunstrerken

Poortvl et I\luseum Domburq

exploitatierekening

T
JOOSSE

St chting Lle-: Tak van
Domburg

Toelichting op de

11

2A13 2012

7 Baten

Opbrengsi winkai
lnkomsten Anis: kcrn Binnen
lnkomsten ln hei L chl van Wa cheren
lnkomsten Mch: Paalvast
lnkomsten Naar Bulien

8 Kosten tentoonstellingen

nkoopwaarde omzel

lnkoopwaarde omzet

l.kopen winkel
Kosten ln het Licht van WalcheÍen
Kósten Í\,4ich el Paa vast
Kosten Naar Buitenl
Kosten Artst kom Binnen

13.355 7 922
22.946

- 1.764
- 27.114

38.459 36.800

13.723 17.825

1 647

g.25;

1.933
15.892

17 825

1.746
642

-339
11.204
-8 100

2 009 3100
lÉ ontvangen schenkingen 2013 en 2012 betreÍÍèn b jdragen van de steunsticht ng. Een aangeschaft
,:ssasysteem s ook per saldo door de steunsiichting betaa d. Verder ls er in 2012 van Sticht ng Gifted
::?estauratie€900ontvangenenvandevrlender'€l.020,samenbesteedaanderestauraUevaneen
-: - aerijvan Kckert.

:-:- ::rtvangen schenkingen kunshrerken is n 2013 € 0 verant\roord (2012r€ 0)

--.=-: : .Íóuntants.appan
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n et'ter beschikking gesteld.
3.431

390
3.841
4.809

594

JOOSSE

Stichting Ma_e -a< van
Domburg

Lasten

Poortvliet Museum Domburo 12

2013 2012

í0 H u isvesiEsko6ten

De hulsvesia-cg_:al wordt door de Gemeente Veere 'orn
Kosten onda-:,.. 3eborMen, inventaris en bevelliging
Onroerende a..eësting/grondlasten
Energie en s=s
Schoonmaak- 3_ :ereerkosten
Onderhoud kË.-.,3niaris

7.217
381

1893
6 443
1 846

13 065 17.780

íí Kantoork@íl

KantoorbenodE,i_e:ea
Communic€ó*::_ rëclarne, porti telefoon

í3 Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rentelasten e. .a_.:<as:en

127
2.763

119
2.761

2 890 2 880

12 Algemene k@n
Kosten accoua=-: =. subsidieverklaringen
Kosten admins::-É
Verzekeringe.
Contributies e. a3:,_.=Íenten
BestuuÍskoste_
Gemengde kc*J_ i-napeÍ ngen, koffie bloemen

1.592
1.496
1.126
1 442
1 29a

744

1.503
1.494
1014
1 226
1 163
1.965

7.694 8.365

596
-318

278 283

E e h a re n.l b i a @..ÍvÍ=-e


