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Verslag van het bestuur 

Hoe versterken we de binding van álle Nederlanders met museale collecties door het hele land? Niemand 
uitgezonderd! Want in deze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die niet vergeten mogen 
worden. Met hun collecties verrassen en verrijken musea de maatschappij voortdurend. Ruim 400 Nederlandse 
musea werken samen in de Museumvereniging aan het versterken van het publieke belang van musea.   
 
Alleen musea die beoordeeld zijn op kwaliteit en zijn opgenomen in het Nederlands Museumregister Nederland 
kunnen lid worden van de Museumvereniging. Naast leden kent de vereniging ook gelieerde instellingen, 
organisaties die tentoonstellingen presenteren maar zelf geen collectie beheren en daarom niet in het 
Museumregister kunnen worden opgenomen. Voor andere organisaties is het mogelijk belangstellende te zijn. 
 
De leden kwamen in 2019 tweemaal in vergadering bijeen, op 27 mei in Kröller-Müller Museum in Otterlo en op 
25 november in Naturalis in Leiden. In mei stelde de ledenvergadering het jaarverslag en de jaarrekening 2018 
vast. In november stelden de leden het beleidsplan 2020-2022 ‘Het publieke belang van musea staat voorop’ en 
het jaarplan 2020 vast, alsmede de begroting 2020. 

Eveneens kwam de kring Rijksmusea in 2019 bijeen. Zij bespraken onder andere over het museumbestel, de 
overheveling van Basisinfrastructuur naar Erfgoedwet, het huisvestingsstelsel, kwaliteitsborging, de inrichting van 
de jaarverantwoording in relatie tot de richtlijn weerstandsvermogen en de begrotingsbehandeling Cultuur in de 
Tweede Kamer  
 
Het deelnemen aan de Museumkaart is een dienst die de Museumvereniging haar leden biedt. De exploitatie 
ervan is ondergebracht in een zelfstandige rechtspersoon, de stichting Museumkaart. Het bestuur van de 
vereniging en de stichting vormen een personele unie en de directeur van de vereniging is tevens directeur van 
de stichting. De stichting heeft haar eigen jaarrekening en publieksjaarverslag. Het jaarverslag van de 
Museumvereniging bevat conform wet- en regelgeving ook de geconsolideerde cijfers van beide entiteiten.  
 
Pleidooi voor stimuleren van kwaliteit  
In de afgelopen jaren is de museumsector erin geslaagd om de eigen inkomsten te laten groeien naar ongeveer 
hetzelfde niveau als de ontvangen subsidies. Zorgelijk is dat Museumcijfers 2018 een scherpe daling laat zien 
van de gemeentelijke subsidies naar het laagste bedrag in dit decennium en de bodem is nog niet bereikt, zo 
verwachten gemeenten en provincies. Ook laten de Museumcijfers zien dat de zorg voor collecties rust op steeds 
minder conservatoren en collectiemedewerkers, waardoor hun werkdruk twee keer zo hard is gestegen als 
gemiddeld in de sector. Zo komen de ambities van musea, politici en bestuurders naar intensiever 
bruikleenverkeer op de tocht te staan. 
 
Na gesprekken met de Museumvereniging hebben GroenLinks en D66 tijdens de begrotingsbehandeling in 
november 2019 dit opgepakt en een motie ingediend die de minister verzoekt om de staat van de publieke 
museale collecties te onderzoeken. Deze motie is omarmd door alle 150 Kamerleden en is met algemene 
stemmen aangenomen. De uitkomsten van dit onderzoek in 2020 moeten het mogelijk maken de zorgen over het 
beheer van collecties hoog op de politieke radar te krijgen en te houden. 
 
Het pleidooi om museale kwaliteit leidend te laten zijn, heeft er ook toe geleid dat de Rijksmusea van de minister 
de opdracht hebben gekregen om een visitatiekader vorm te geven. Bij visitatie gaat het aan de ene kant om 
verantwoording over de maatschappelijke betekenis van het museum en aan de andere kant om de kwalitatieve 
prestaties van het museum. In 2020 stelt de minister van OCW het visitatiekader vast, zodat het op de periode 
2021-2024 van toepassing is.    
 
Resultaten 2019  
De Museumvereniging sluit het kalenderjaar 2019 af met een positief resultaat van € 248.709 (2018: een negatief 
resultaat van € 217.957). De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde verslaggevingsregels, waaronder de in de “Richtlijnen voor de jaarverslaggeving” opgenomen richtlijn 
640.  
 
Het resultaat over 2019 valt hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door minder uitgaven op het 
terrein van ledencommunicatie en evenementen. De evenementen hebben een soberder invulling gekregen, 
niettemin hebben de leden hebben de kwaliteit van het Museumcongres en -kennisdag in 2019 zeer 
gewaardeerd. De Museumvereniging is ook gestopt met het uitgeven van Museumvisie (magazine); dit besluit is 
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in 2018 genomen naar aanleiding van evaluaties van het tijdschrift en van de realisatie van de doelstellingen van 
de fusie per 2014. In 2020 zal verder worden gewerkt aan de verbetering van de ledencommunicatie door het 
opstarten van het Museumnetwerk. Ter zake is een bestemmingsreserve gevormd ad € 50.000. Verder heeft de 
vereniging in 2019 niet alle vacatures ingevuld omdat de vernieuwing van de ruggengraat van de Museumkaart 
vertraagd is. Daarom is waar nodig alleen op tijdelijke basis extra capaciteit en deskundigheid ingezet.   
 
Kengetallen 
De financiële positie ultimo 2019 van de Museumvereniging kan als volgt worden samengevat: 

- Werkkapitaal, vlottende activa-kortlopende schulden € 720.074 = (2018: € 467.016) 
- Solvabiliteit, verhouding eigen vermogen/totaal vermogen = 68% (2018: 62%) 
- Current ratio, verhouding vlottende activa/kortlopende schulden = 307% (2018: 251%) 

 
Jaarrekening 2018 
De jaarrekening 2018 is vastgesteld tijdens de Ledenvergadering van 27 mei 2019. De ledenvergadering heeft de 
bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.  
 
Risicoparagraaf 
Er bestaat op dit moment geen onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen 
bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Museumvereniging/Stichting 
Museumkaart, ook al zullen de gevolgen van Covid 19 naar verwachting ingrijpend zijn voor de aangesloten 
musea. Onze leden (de aangesloten Musea), zijn vanaf 13 maart 2020 gesloten geweest en zijn per 1 juni 2020 
weer geopend met inachtneming van het voldoen aan het protocol voor veilig en verantwoord heropenen. Dit 
alles heeft voor hen grote impact. Dit kan uiteindelijk voor een aantal sluiting/faillissement tot gevolg hebben en 
impact gaan hebben op de contributie opbrengsten van de vereniging. Echter de vereniging is gezond en kan 
hierop ook voldoende anticiperen door sturing op beleid en activiteiten. Het bestuur heeft nagedacht over hoe 
kunnen we onze leden tegemoet komen in deze tijden van de corona-crisis zonder dat dit de continuïteit van de 
Museumvereniging in gevaar brengt. Alles afwegende heeft het bestuur besloten de leden een korting te geven 
van 25% op de contributie van 2020. Bij Stichting Museumkaart (SMK) zal het aantal Museumkaartkaarthouders 
naar verwachting teruglopen en de omzet SMK daardoor lager uitvallen. Aangezien de musea vanaf 13 maart 
2020 verplicht gesloten zijn geweest en per 1 juni 2020 weer geopend zijn met inachtneming van het voldoen aan 
het protocol voor veilig en verantwoord heropenen zal ook de uit te betalen bezoekvergoeding aan musea lager 
uitvallen. Op grond van de met o.a. de Autoriteit Consument en Markt overeengekomen regeling “bewaar je 
ticket, geniet later” hebben kaarthouders recht op compensatie in looptijd van de Museumkaart. Tot op heden 
kiezen de kaarthouders veelal voor verlenging of donatie in plaats van het wettelijk recht op terugbetaling. Het vrij 
besteedbare vermogen wordt door het bestuur ingezet voor het realiseren van de statutaire doelstellingen van de 
Museumvereniging/Stichting Museumkaart.  
. 
Fiscale positie 
De Museumvereniging is gevestigd in Amsterdam en staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
40410127. De vereniging is aangemerkt als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting omdat zij 
deelneemt aan het economisch verkeer, een organisatie van arbeid en kapitaal is en streeft naar continuïteit. 
Onder andere omdat de vereniging als brancheorganisatie voor de museumsector geen winst beoogt, is zij niet 
vennootschapsbelastingplichtig en eveneens aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het 
standpunt dat de Stichting Museumkaart geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, is in oktober 2018 
desgevraagd bevestigd door de Belastingdienst.     
 
Privacy 
Privacy heeft voor de Museumvereniging | Stichting Museumkaart de hoogste prioriteit. Persoonlijke gegevens 
worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De inwerkingtreding van de 
Algemene Verordening Gegevensverwerking heeft een kwaliteitsimpuls gegeven aan het informatie- en 
beveiligingsbeleid. Zo zijn bijvoorbeeld de privacy verklaringen op de verschillende sites geactualiseerd en 
afgestemd op de gebruikers en de verwerkersovereenkomsten verduidelijkt. De vereniging is lid van de DDMA, 
brancheorganisatie van direct marketing, en hanteert de daar gebruikelijke standaarden. Per 1 mei 2019 heeft het 
bestuur op vrijwillige basis Els Doornhein (De Vos & Partners) aangesteld als externe Functionaris van de 
Gegevensbescherming (“FG”) van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart 
 
Kostentoerekening en dienstenovereenkomst 
Najaar 2018 hebben Museumvereniging en Stichting Museumkaart in een dienstenovereenkomst de eerder 
gehanteerde kostentoerekening geformaliseerd. Vanaf 2019 is sprake van een bijdrage die bestaat uit twee 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 
 

delen: één voor activiteiten (vaste bijdrage) en één die fte gerelateerd is voor de overhead. Verder is afgesproken 
dat jaarlijks een definitieve afrekening plaatsvindt en de bijdrage voor een volgend jaar herzien kan worden.    
 
Interne beheersing van processen en kwaliteit 
Risicomanagement en compliance maken als vanzelfsprekend deel uit van de bedrijfsvoering bij 
Museumvereniging en Stichting Museumkaart. Maar de kritische processen en beheersmaatregelen verschillen 
naar aard en omvang bij beide entiteiten.  
 
In de vereniging kan het contributiebeleid aangemerkt worden als kritisch proces en ook het proces dat leidt tot 
facturering van de jaarlijkse bijdrage is recent verduidelijkt. Juist in de vereniging zijn er maatregelen op het 
gebied van human resources noodzakelijk omdat de stichting geen mensen in dienst heeft. Er zijn soms 
incidentele geldstromen door projectsubsidies die ingezet worden voor specifieke projecten met een beperkte 
looptijd. Aan de uitgavenkant is de jaarbegroting leidend.  
 
In Stichting Museumkaart gaat het vooral om de verwerking van privacygevoelige informatie en van financiële 
data van particulieren en musea. Het risico op datalekken en daarmee op reputatieschade voor de Museumkaart, 
de Museumvereniging en vooral ook voor de musea zelf is inherent aanwezig. Met de invoering van een 
profielfoto op de kaart en van een tijdelijke kaart waarmee maximaal vijf bezoeken in 31 dagen kunnen worden 
gebracht is de kans op oneigenlijk gebruik door anderen dan de kaarthouders sterk afgenomen. De indruk 
bestaat dat deze maatregelen hebben geleid tot stabilisatie of zelfs tot een lichte afname van de 
bezoekfrequentie. 
 
Het beschrijven van interne procedures heeft in 2019 verder vorm gekregen. Ook in 2020 behoeft het 
aanscherpen en formaliseren van deze interne procedures onze aandacht. Overigens vinden we de interne 
beheersing van voldoende niveau en passend bij een organisatie van deze omvang.  
 
Op maandelijkse basis wordt de realisatie in de vorm van managementrapportages in beeld gebracht en worden 
risico’s gewogen. De rapportage wordt door de controller geagendeerd in het managementteam overleg. De 
financiële commissie, bestaande uit; twee bestuursleden, de controller en de directie, staat onder voorzitterschap 
van de penningmeester en houdt namens het bestuur een vinger aan de pols. De voortgang van het jaarplan is in 
de organisatie onderwerp van gesprek in periodieke, plenaire bijeenkomsten. In 2019 heeft de voorzitter zo’n 
bijeenkomst bijgewoond maar het voltallige bestuur wordt door middel van directieverslagen, die deel uitmaken 
van de vergaderstukken, rechtstreeks geïnformeerd.    
 
Automatisering en interne informatievoorziening 
Ook de omgeving van de Museumvereniging verandert snel waardoor de Museumvereniging te maken heeft met 
een steeds uitgebreider relatienetwerk in bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke instituties. Het is de uitdaging 
om daar met beperkte financiële middelen voor automatisering in de informatievoorziening op in te spelen en te 
zorgen voor een wendbare, slagvaardige en transparante organisatie die realisatie van de beleidsdoelen 
ondersteunt.  
 
Samenhangend met de vernieuwing van de backoffice van de Museumkaart zijn in 2018 de IT architectuur, 
beveiliging en systemen van de vereniging nader bekeken. Het heeft geleid tot de investeringsbeslissing in een 
nieuw CRM-systeem (Stb) dat in 2019 operationeel is worden. Hierdoor kunnen verbeteringen in de 
ledencommunicatie en in het Museumnetwerk doorgevoerd worden. Ook de vermelding van (gegevens van) 
musea op de verschillende publiekssites wordt hierdoor accurater. 
 
Activiteiten 2019 
Het afgelopen jaar was het derde en laatste van het beleidsplan 2017-2019, ‘Musea. Van publiek belang’, dat in 
november 2016 door de ledenvergadering is vastgesteld. Het beleid bouwt voort op de vorige periode. Onze 
missie is: een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties realiseren. Dat doen we 
langs drie lijnen of beleidsdoelstellingen:  

1. Een stevig draagvlak voor musea; door de collectieve belangen te behartigen, gericht op steun voor het 
publieke belang van musea bij de Nederlandse bevolking en de politiek.  

2. Een groot verdienvermogen van musea; door collectieve promotie van musea, die de interesse wekt bij 
potentiële museumbezoekers en de loyaliteit van het museumpubliek verstevigt. 

3. Hoge kwaliteit van musea; door het bieden van een platform voor deskundigheid en het bewaken van 
gezamenlijke gestelde normen en waarden. 
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In 2019 was de invalshoek bij de activiteiten van de vereniging: een sterkere binding van alle inwoners van ons 
land met museale collecties. Niemand uitgezonderd. We weten dat zichtbaarheid van collecties bekend en 
bemind maakt. En dat is weer het beste draagvlak voor musea. Hoe kweken we een gevoel van 
gemeenschappelijk bezit rondom museumcollecties?  
 
Terugkijkend op de beleidsplanperiode ziet het bestuur dat focus nuttig en noodzakelijk is maar dat elk jaar een 
nieuwe focus naast de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te veel van het goede is. Daarom is in het 
beleidsplan 2020-2022 ‘Het publieke belang van musea staat voorop’ gekozen voor richting om koers te houden 
en ruimte om in te spelen op de actualiteit. 
 
Het versterken van het draagvlak voor musea 
Het streven naar een samenleving waarin de binding van elke Nederlander met museale collecties 
vanzelfsprekend is, waar een breed draagvlak is voor musea en waarvoor de publieke waardering hoog is, 
bepaalt ook de inzet van de vereniging voor de beïnvloeding van de politieke agenda. Zo kwamen in 2019 onder 
andere aan bod de arbeidsmarkt, digitalisering, collectiemobiliteit, stimuleren van de Geefcultuur, cultuureducatie, 
cultuurbestel, de bekostiging van de rijksmusea, de Europese verkiezingen en de museale stages voor politici. 
Ook zijn onze leden gefaciliteerd om zelf een lobby te kunnen voeren richting hun lokale overheden door het 
onder de aandacht brengen van de ‘Handleiding lobbyen bij de gemeente’. In alle activiteiten zorgt de vereniging 
zowel voor het bewaken van het algemeen belang van alle musea als voor het specifieke belang van de 
rijksmusea. 
 
De Museumvereniging heeft in samenwerking met zeven andere culturele brancheorganisaties bijgedragen aan 
de tot stand koming van de Code Diversiteit & Inclusie en aan de overdracht van het ‘Actieplan Cultuur & Creatief 
Inclusief’ aan Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Musea zijn in de maandelijkse 
ledennieuwsbrief opgeroepen om deel te nemen aan enquêtes of om zich aan te melden voor de Diversiteit 
Awards die begin november zijn uitgereikt.  
 
Het vergroten van het verdienvermogen voor musea 
Het vergroten van het verdienvermogen van musea is de stuwende kracht achter de collectieve promotie van 
musea. En de Museumkaart is daarin het populairste en meest effectieve middel. Inmiddels zijn er bijna 1,4 
miljoen kaarthouders die 9,3 miljoen museumbezoeken hebben gebracht waarvoor de musea 64 miljoen euro 
vergoed is. Dat komt overeen met 62% van de gemiddelde toegangsprijs per 1 januari 2019. Verder toonde SEO 
Amsterdam aan dat de sector zonder Museumkaart over 2019 aan entreegelden circa 40 miljoen euro van de 
uitgekeerde 64 miljoen euro zou zijn misgelopen. De bezoekfrequentie ligt op ruim zes per kaarthouder; bij 
gezinnen is die zelfs gegroeid naar zeven. Daarmee is de kaarthouder gemiddeld genomen een frequentere 
museumbezoeker dan een doorsnee inwoner van ons land. Daarmee draagt de Museumkaart aantoonbaar bij 
aan het vergroten van het verdienvermogen van musea en een stevig draagvlak onder het publiek. 
 
Een ander aspect van het vergroten van het verdienvermogen is het bereiken van die mensen die zelden of nooit 
musea bezoeken; de helft van alle inwoners van Nederland. Daarvoor was er de vierde editie van de Nationale 
Museumweek, dat met het credo “Ontdek samen ons échte goud. Dichterbij dan je denkt!” het belang van de 
collecties van musea uitdroeg aan het Nederlandse publiek. Daarmee ondersteunde het eveneens de 
belangenbehartiging van musea. De Pop-Up musea in scholen voor voortgezet onderwijs, de MuseumkaartMatch 
Avond en de Golden Hours voor millennials waarmee in 2018 geëxperimenteerd is, hebben op grond van de 
positieve resultaten een vervolg gekregen in 2019. Nieuw waren de Tikkit Talks door een kind t/m 12 jaar over 
een pronkstuk van een museum. 
 
In 2019 is naar aanleiding van het rapport ‘Toekomst van werken in musea’ en de strategische agenda ‘Werken 
voor musea verrijkt je leven’ een verdiepend onderzoek naar gezond, gemotiveerd en productief aan het werk 
blijven gestart. De resultaten worden in 2020 opgeleverd en betrokken bij de cao onderhandelingen. Ook is in 
2019 de reparatie van het derde jaar WW, die sociale partners en het kabinet zijn overeengekomen, ingevoerd.   
 
Het verhogen van de kwaliteit van het museumbedrijf 
Het Museumcongres voor inspiratie en de Museumkennisdag voor expert meetings, beide over mensen en 
musea, hebben op 3 en 4 oktober aan het Museumplein Limburg in Kerkrade plaatsgevonden. Op de 
donderdagavond is de Museumtalentprijs van het jaar uitgereikt. Voor het congres zijn de, met hulp van de leden 
tot stand gebrachte, Museumcijfers 2018 gepubliceerd die de basis van het jaarplan 2020 hebben gelegd. De 
laatste – papieren – editie van Museumvisie is in het voorjaar verschenen, er is een speciale uitgave met mensen 
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die in musea werkzaam zijn uitgebracht voor het Museumcongres en de Museumkennisdag en het 
Museumnetwerk is voorbereid.   
 
Ook aan het kwaliteitsbeleid is in 2019 verder gebouwd. De LAMO is verduidelijkt net als de Museumnorm en aan 
de Ethische Code en Code Cultural Governance is gedurende het jaar frequent besteed, mede op basis van de 
schijnwerpers die de media plaatsten op incidenten in de sector. In 2019 zijn de website en het archief van 
Museale Verwervingen beheerd door de vereniging; overdacht aan het Expertisecentrum Restituties van het 
NIOD zal in 2020 plaatsvinden.  
 
Communicatie 
Vanuit de Museumvereniging is ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid van vereniging en leden in de 
publieke opinie. Daartoe is een strategisch communicatieplan opgesteld en zijn zienswijzen geformuleerd en 
gedeeld over actuele, maatschappelijke en museale kwesties. Ook zijn berichten in de media geduid op de 
verenigingssite. Aan het eind van het jaar heeft de vereniging context gegeven bij berichtgeving over de vijf 
musea met de hoogste bezoekcijfers in 2019.  
 
Governance 
Eind 2019 was het bestuur als volgt samengesteld en ten tijde van dit verslag ongewijzigd:  

 Mw. Irene Asscher-Vonk, voorzitter 
 Dhr. Erik van Ginkel, vice-voorzitter, kwaliteitszetel het Rijksmuseum  
 Dhr. Ewoud Goudswaard, penningmeester; termijn is in 2019 verlengd tot en met november 2020 
 Dhr. Stijn Schoonderwoerd, bestuurslid, kwaliteitszetel rijksmusea  

 Mw. Saskia Bak, bestuurslid 
 Mw. Marianne Splint, bestuurslid 
 Dhr. Adrie Warmenhoven, bestuurslid; termijn is in 2019 verleng tot en met mei 2020 

 
Het bestuur van de Museumvereniging volgt de Governance Code Cultuur. Bestuurders ontvangen ten hoogste 
een onkostenvergoeding. Benoemingstermijnen en (neven)functies van de bestuursleden zijn opgenomen in 
bijlage 1. 
 
Profiel 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 
vier jaar. De besturen van Stichting Museumkaart en Museumvereniging vormen een personele unie.  
 
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen en heeft het volgende profiel: 
 

 Twee van deze vijf zetels zijn voor directeuren van rijksmusea, waarvan één voor de directie van het 
Rijksmuseum in Amsterdam.  

 Eén van de museumdirecteuren wordt benoemd tot vicevoorzitter.  
 Voorzitter en penningmeester zijn niet werkzaam bij een museum en maken geen deel uit van een 

bestuur of een raad van toezicht van een museum.  
 De voorzitter heeft een netwerk in het openbaar bestuur, heeft affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed en  

ervaring met belangenbehartiging.  
 De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en 

affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed.  
 De overige leden zijn directeuren van musea.  
 Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond. 

 De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van musea binnen de Museumvereniging. 
 
Werkgeverschap 
Na zijn ziekte en een periode van re-integratie heeft Siebe Weide na 13 jaar directeurschap van de 
Museumvereniging en Stichting Museumkaart gekozen voor een volgende stap in zijn loopbaan. Het bestuur is 
hem veel dank verschuldigd en wenst hem persoonlijk en professioneel alle goeds. Vervolgens is Mirjam Moll 
ingeschreven als statutair directeur.  
 
Organisatie  
Gedurende het jaar 2019 waren 17,6 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 18,3). 
De medewerkers hebben elk specifieke kennis en vaardigheden. Om de beleidsvoornemens te realiseren, huurt 
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de vereniging waar nodig op projectbasis aanvullende deskundigheid of extra capaciteit in. De Museumvereniging 
volgt de Museum CAO.  

Hoewel de exploitatie van de Museumkaart is ondergebracht in de Stichting Museumkaart, voeren medewerkers 
van de Museumvereniging de werkzaamheden uit. De Museumvereniging brengt hiervoor, op grond van een 
dienstenovereenkomst, kosten in rekening aan de stichting.   

De interne organisatie van de Museumvereniging staat onder leiding van de (waarnemend) directeur. Aan het 
tweewekelijks stafoverleg nemen ook de controller, de communicatie adviseur en de HR-adviseur deel. Er is een 
gekozen personeelsvertegenwoordiging die zo nodig overlegt met de waarnemend directeur en desgewenst een 
beroep kan doen op de HR-adviseur. 

De (waarnemend) directeur geeft direct leiding aan het team beleid & kwaliteit en aan de staf (directiesecretariaat, 
controller, communicatie adviseur en HR-adviseur). In dit team ligt de focus op de beleidsdoelen; het versterken 
van het draagvlak voor musea en het verhogen van de kwaliteit van het museumbedrijf (Museum CAO, Ethische 
Code voor Musea, leidraad afstoting museale objecten e.d.).  

Omdat de manager promotie & platform de directietaken waarneemt, geeft een media en marketingmanager 
Museumkaart ad interim direct leiding aan de medewerkers logistieke zaken Museumkaart, 
marketingcoördinatoren Museumkaart & Museumkids en een media adviseur. In dit team ligt de focus op de 
beleidsdoelen; het vergroten van het verdienvermogen van musea - het taakgebied van Stichting Museumkaart 
De interim manager  platform geeft direct leiding aan een programmamaker promotie & platform en een 
managementassistent. Zij zijn gericht op  het verhogen van de kwaliteit van het museumbedrijf waar het gaat om 
het delen van kennis voor en door leden van de vereniging.  

Gedurende de periode van re-integratie en waarneming van de directievoering zijn tussen bestuur, directeur en 
waarnemend directeur aanvullende afspraken gemaakt over de verdeling van taken en bevoegdheden. De 
waarnemend directeur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan het bestuur.  

Externe accountant 
Het bestuur heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant herbenoemd voor de 
controle van de jaarrekening 2019.  

Toekomstparagraaf - Vooruitblik: Blijvend verbinden en verrijken! 
Ten tijde van het publiceren van dit jaarverslag zitten we nog midden in het inperken van het coronavirus. De 
overheid heeft daartoe sinds 12 maart ingrijpende maatregelen getroffen die aanzienlijke gevolgen hebben. 
Musea zijn tijdelijk gesloten geweest en publiek zat thuis. We maken ons ernstig zorgen over de continuïteit de 
sector: een van de vier musea dreigt in 2020 zijn deuren te moeten sluiten als er geen bestuursakkoord komt met 
een passend steunpakket. Per 1 juni 2020  zijn de musea weer geopend met inachtneming van het voldoen aan 
het protocol voor veilig en verantwoord heropenen. Desalniettemin zal 2020 vooral in het teken staan van de 
impact van deze coronacrisis. Dat vraagt van de Museumvereniging om een grote lobby-inzet richting alle 
overheden – samen met onze leden - en om collectieve promotie van de musea zodat de sector zichtbaar blijft 
voor publiek. Het wordt een jaar van ongekende en onbekende uitdaging voor de musea en voor ons als 
vereniging. Wij zetten onze schouders eronder om musea te ondersteunen om zo goed mogelijk uit deze zware 
periode te komen.  

Inzake de impact van COVID-19  op Museumvereniging/ Stichting Museumkaart wordt verwezen naar de 
toelichting (Overige gegevens - gebeurtenissen na balansdatum) in de jaarrekening.  

Dat betekent ook dat het bestuur het jaarplan 2020 met de goedgekeurde begroting opnieuw tegen het licht zal 
houden. Een uitgebreide beschrijving van de voorgenomen activiteiten is te vinden in het jaarplan 2020 op de 
verenigingssite of in gecomprimeerde vorm op Museumvereniging jaarplan/2020.nl. De geconsolideerde 
begroting voor het jaar 2020 is opgenomen onder bijlage 2. 

Irene Asscher-Vonk, Voorzitter 
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Enkelvoudige jaarrekening Museumvereniging
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Enkelvoudige balans per 31 december 2019 Museumvereniging
(na resultaatbestemming)

Activa
Ref. € € € €

Vaste activa
Immateriële vaste activa 2. 21.828 20.934
Materiële vaste activa 3. 38.785 49.837

60.613 70.771

Vlottende activa
Vorderingen 4. 267.554 407.822
Liquide middelen 5. 800.771 367.475

1.068.325 775.297

TOTAAL Activa 1.128.938 846.068

Passiva
Ref. € € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve 6. 309.991 84.041
Continuïteitsreserve 7. 400.000 400.000
Bestemmingsreserves 8. 61.754 38.994

771.745 523.035

Voorzieningen 9. 8.942 14.752

Kortlopende schulden 10. 348.251 308.281

TOTAAL Passiva 1.128.938 846.068

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019 Museumvereniging

Ref. € € € € € €

Baten
Contributies 12. 1.029.646 1.012.000 836.251
Leden activiteiten 13. 159.880 326.000 372.512
Collectieve promotie 14. 350.000 350.000 213.653
Subsidies 15. 84.121 0 21.983
Bijdragen derden 16. 0 0 5.000

TOTAAL Baten 1.623.647 1.688.000 1.449.399

Algemene Lasten
Bureaulasten 17. 809.989 882.000 749.760
Afschrijvingen 18. 17.156 17.000 20.196

827.145 899.000 769.956

Lasten activiteiten
Werkgeverszaken 19. 96.223 140.000 151.184
Platform 20. 268.229 479.000 538.267
Kwaliteit 21. 35.290 45.000 70.894
Public Affairs 22. 93.707 50.000 46.087
Communicatie 23. 54.344 75.000 91.020

547.793 789.000 897.452

TOTAAL Lasten 1.374.938 1.688.000 1.667.408

Exploitatieresultaat 248.709 0 -218.009

Financiële baten en lasten 24. 0 0 52

Saldo van baten en lasten * 248.709 0 -217.957

* Bestemming saldo van baten en lasten 
toevoeging / onttrekking aan:
Algemene reserve 225.949 0 18.859
Continuïteitsreserve 0 0 0
Bestemmingsreserve LAMO -2.240 0 -33.816
Bestemmingsreserve restitutie aan leden 0 0 -228.000
Bestemmingsreserve CRM -25.000 0 25.000
Bestemmingsreserve MuseumNetwerk 50.000 0 0

248.709 0 -217.957

2018Begroting 20192019
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Kasstroomoverzicht over 2019 Museumvereniging

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat 248.709 -218.009

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17.155 20.196
Mutaties voorzieningen -5.810 -22.304

11.345 -2.108
260.054 -220.117

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen 4. 140.269 75.150
Kortlopende schulden 10. 39.970 -130.473

180.239 -55.323

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 440.293 -275.440

Ontvangen interest 0 52
Betaalde interest 0 0

0 52

Kasstroom uit operationele activiteiten 440.293 -275.388

 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa 3. -4.295 0
Investeringen materiële vaste activa 3. -2.702 -1.270

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.997 -1.270

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Netto kasstroom 433.296 -276.658
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0 0

Toename/afname geldmiddelen 5. 433.296 -276.658

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari 367.475 644.133
Mutatie boekjaar 433.296 -276.658
Stand per 31 december 800.771 367.475

2019 2018
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Algemene toelichting

Continuïteit

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Verbonden partijen
De Stichting Museumkaart is verbonden met de Museumvereniging. Het bestuur van de stichting is dezelfde als die van de 
vereniging. Hoewel de exploitatie van de Museumkaart is ondergebracht in de Stichting Museumkaart, voeren medewerkers van 
de Museumvereniging de werkzaamheden uit. De Museumvereniging brengt hiervoor kosten in rekening aan de stichting.
De jaarrekening van de Stichting Museumkaart is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de 
Museumvereniging te Amsterdam.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Vreemde valuta

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in dat overzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Gebeurtenissen na balansdatum

1. Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. Samen werken zij aan het versterken van het publieke 
belang van musea. Door een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren. Want in onze snel 
veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea 
bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. In maart 2020 kreeg de Nederlandse samenleving te maken 
met een steeds grotere impact van de COVID-19 situatie. Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van 
COVID-19 een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit. Wij verwijzen naar de paragraaf 
"gebeurtenissen na balansdatum" voor een nadere toelichting op de impact van COVID-19.

De Museumvereniging is feitelijk gevestigd op Rapenburgerstraat 123, 1011 VL te Amsterdam is ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 40410127.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van 
het inzicht. 

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de Museumvereniging/Stichting 
Museumkaart.

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

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken 
van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per 
balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening als 
'Gebeurtenissen na balansdatum'.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels, waaronder de in de
 “Richtlijnen voor de jaarverslaggeving” opgenomen richtlijn 640. 

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 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 winst-en-verliesrekening 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de vereniging bestaat uit reserves. Het bestuur van de Museumvereniging heeft een deel van de 
reserves afgezonderd voor een een bepaald doel zijnde de bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Kortlopende schulden

Operationele leasing
Bij de vereniging  kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden 
zijn, niet bij de vereniging ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord onder de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. 
Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten 
en lasten over de looptijd van het contract.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Het gehanteerde 
afschrijvingspercentage bedraagt 10%. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Immateriële vaste activa 
inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van afschrijvingen. De jaarlijkse vaste 
afschrijvingspercentages kunnen als volgt worden samengevat:
- Verbouwingen: 20-10%.
- Inventaris en apparatuur: 33%-20%.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte 
levensduur. Activering vindt plaats wanneer de aanschafwaarde € 500 of hoger bedraagt. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een 
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 
wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans 
opgenomen. 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels, waaronder de in de
“Richtlijnen voor de jaarverslaggeving” opgenomen richtlijn 640.

De resultaten worden verantwoord op het moment van levering van prestaties. De baten en lasten worden, met inachtneming 
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen, toegerekend aan de perioden waarop ze betrekking hebben.

Baten
De baten zijn gewaardeerd tegen reële waarde en zijn tegen de reële waarde verwerkt in de staat van baten en lasten.

Contributies

Subsidies

Bijdragen derden
Bijdragen derden worden als baten verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen.

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

Personeelsbeloningen

Pensioenen

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

De netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de 
omzet geheven belastingen.Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Opbrengsten 
uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen 
zijn overgedragen aan de koper.

De contributie van leden, gelieerde instellingen en belangstellenden wordt bepaald op basis van een contributiestelsel, bestaand uit tien 
categorieën. Bij het indelen wordt gekeken naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen 
kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar voor het lopende kalenderjaar. 
Daarnaast zijn de leden van de kring Rijksmusea en de kring Werkgeverschap een additionele contributie verschuldigd. Deze is gebaseerd 
op een vaste voet en een bijdrage per fte, met een minimum drempel van 50 fte. Musea die lid zijn van beide kringen betalen de vaste 
voet slechts eenmaal. 

De Museumvereniging ontvangt incidentele projectsubsidies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waarop het 
handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016 en de algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn. Deze subsidies 
worden als bate verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn 
gederfd. Ontvangen subsidies, welke nog niet zijn besteed, staan op balans verantwoord onder vooruit ontvangen gelden.

Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten enz.) vormen geen aparte regel in de staat van baten in lasten. Deze kosten zijn opgenomen 
onder de bureaukosten. Voor een nadere specificatie worden verwezen naar de betreffende toelichting. Lonen, salarissen en sociale 
lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de jaarrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers 
respectievelijk de belastingautoriteit. 
De over het verslagjaar verschuldigde pensioenpremie wordt als last verantwoord. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere 
verplichtingen.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, 
contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald. 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.
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2. Immateriële vaste activa
Totaal

€
Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 31.809
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -10.875
Boekwaarde 20.934

Mutaties
Investeringen 4.295
Afschrijvingen -3.401
Saldo 894

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 36.104
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -14.276
Boekwaarde 21.828

Afschrijvingspercentage 10%

Dit betreft het meerjarig depot van beeld- en woordmerken. 

3. Materiële vaste activa
Verbouwing Hardware Inventaris Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 31.385 73.034 62.414 166.833
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -18.414 -51.477 -47.105 -116.996
Boekwaarde 12.971 21.557 15.309 49.837

Mutaties
Investeringen 0 1.206 1.496 2.702
Desinvesteringen 0 -688 0 -688
Afschrijvingen -1.995 -6.554 -5.205 -13.754
Afschrijvingen desinvesteringen 0 688 0 688
Saldo -1.995 -5.348 -3.709 -11.052

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 31.385 73.552 63.910 168.847
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -20.409 -57.343 -52.310 -130.062
Boekwaarde 10.976 16.209 11.600 38.785

Afschrijvingspercentages 10% 20-33% 10-20%

In 2019 slechts afschrijvingen en geen bijzondere waardeverminderingen. 
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4. Vorderingen

Totaal

Resterende 
looptijd > 1 

jaar Totaal

Resterende 
looptijd > 1 

jaar
€ € € €

Debiteuren 6.271 0 150.362 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.087 0 450 0
Rekening courant Stichting Museumkaart 0 0 1.426 0
Overige vorderingen en overlopende activa 70.015 0 154.626 0
Vordering op Stichting Museumkaart 190.181 0 100.958 0

267.554 0 407.822 0

4.1 Debiteuren

€ €
Debiteuren 6.271 152.537
Af: voorziening dubieuze debiteuren 0 -2.175

6.271 150.362

4.2 Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenpremies

€ €
Omzetbelasting 0 0
Loonheffingen 0 0
Pensioenpremies 1.087 450

1.087 450

4.3 Overige vorderingen en overlopende activa

€ €
Borgsommen 5.730 5.730
Nog te ontvangen bedragen 20.404 151.743
Vooruitbetaalde bedragen 43.881 98.111

70.015 255.584

5. Liquide middelen

€ €
Liquide middelen 800.771 367.475

De liquide middelen staan de organisatie ter vrije beschikking afgezien van € 20.000 i.v.m. een afgegeven bankgarantie inzake de huur.

31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019

31 december 2019

Onder de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen  met een resterende looptijd langer dan een jaar.

31 december 2019

31 december 2018

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar 
nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

31 december 2018
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6. Algemene reserve
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 84.042 65.183
Toevoeging 225.949 18.859
Stand per 31 december 309.991 84.042

7. Continuïteitsreserve
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 400.000 400.000
Toevoeging/onttrekking 0 0
Stand per 31 december 400.000 400.000

De continuïteitsreserve is een buffer om de vaste kosten van de organisatie een halfjaar te kunnen financieren.

8. Bestemmingsreserves

€ €
Bestemmingsreserve LAMO
Stand per 1 januari 13.994 47.810
Toevoeging 0 0
Onttrekking -2.240 -33.816
Stand per 31 december 11.754 13.994

De bestemminsgreserve LAMO dient om een deugdelijke uitvoering van de LAMO bij het Museumregister te borgen. 

Bestemmingsreserve restitutie leden
Stand per 1 januari 0 228.000
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 -228.000
Stand per 31 december 0 0

Bestemmingsreserve CRM
Stand per 1 januari 25.000 0
Toevoeging 0 25.000
Onttrekking -25.000 0
Stand per 31 december 0 25.000

Bestemmingsreserve MuseumNetwerk
Stand per 1 januari 0 0
Toevoeging 50.000 0
Onttrekking 0 0
Stand per 31 december 50.000 0

Totaal bestemmingsreserves 61.754 38.994

2019

De algemene reserve bestaat uit de jaarlijkse overschotten en tekorten na bestemming van het resultaat. In 2019 resulterend in een 
dotatie van € 225.949.

In 2019 is een nieuw CRM-systeem zijnde Stb operationeel geworden. 

2018

Passend binnen het nieuwe beleidsplan 2020-2022 van de Museumvereniging, zal t.b.v. de communicatie met de leden en het delen van 
kennis in 2020 worden gestart met het MuseumNetwerk.
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9. Voorzieningen
Jubileum

€
Stand per 1 januari 2019 14.752
Mutaties -5.810
Stand per 31 december 2019 8.942

10. Kortlopende schulden

€ €
Schulden aan leveranciers 138.326 65.686
Belastingen, sociale premies en pensioenen 25.633 1.565
Overige schulden en overlopende passiva 184.292 241.030

348.251 308.281

10.1 Belastingen, sociale premies en pensioenen

€ €
Omzetbelasting 22.940 1.565
Loonheffingen 2.693 0

25.633 1.565

10.2 Overige schulden en overlopende passiva

€ €
Vooruitontvangen subsidies 10.059 28.051
Uit te betalen vakantiegeld en vakantiedagen 75.857 72.955
Overige schulden (nog te betalen lasten) 98.376 140.024

184.292 241.030

Vooruitontvangen subsidies: OCW Museumeducatieprijs € 10.059. 
Voor wat betreft de Museumeducatieprijs is in maart 2020 een eindrapportage ingediend bij OCW.

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

Betreft de voorziening jubilea, deze wordt opgenomen tegen de nominale waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden 
benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
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11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Te betalen: €
Binnen één jaar 72.555
Tussen één en vijf jaar 118.500
Meer dan vijf jaar 0
Totaal 191.055

In december 2017 is de huurovereenkomst aangepast inzake een tweetal Canon copiers.  
Het huurbedrag bedraagt € 499 exclusief BTW  per maand met een looptijd van 72 maanden.

Te betalen: €
Binnen één jaar 5.989
Tussen één en vijf jaar 18.967
Meer dan vijf jaar 0
Totaal 24.956

Begin 2020 is de huurovereenkomst voor het kantoor aan de Rapenburgerstraat 123 te Amsterdam met twee jaar verlengd tot en met 
juni 2022. Het kantooroppervlak meet 398 m2. 

Gedurende het verslagjaar is onder de bureaulasten een bedrag ad € 7.052 verantwoord, zijnde de huurbedragen en afrekeningen binnen 
het contract.

De huurprijs zal per 1 juli 2020 € 79.000 exclusief BTW per jaar bedragen, dit was € 66.000. In verband met de huurovereenkomst is een 
bankgarantie (huurgarantie) afgegeven ter grootte van € 20.000.  
Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het huurcontract. Gedurende het verslagjaar is onder de bureaulasten een 
bedrag ad € 66.109 verantwoord. 

Museumvereniging en Stichting Museumkaart, Amsterdam

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



12. Contributies
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Contributie kringen (inclusief vaste voet) 334.181 367.319
Contributie herzieningen -2.038 0
10: baten hoger dan 12,8 miljoen 135.900 135.954
9: baten van 6,4 tot 12,8 miljoen 120.340 125.879
8: baten van 3,2 tot 6,4 miljoen 118.730 111.186
7: baten van 1,6 tot 3,2 miljoen 80.290 80.383
6: baten van 0,8 tot 1,6 miljoen 74.360 77.878
5: baten van 0,4 tot 0,8 miljoen 62.060 60.625
4: baten van 0,2 tot 0,4 miljoen 47.570 46.843
3: baten van 0,1 tot 0,2 miljoen 26.550 25.878
2: baten van 50.000 tot 100.000 18.090 18.306
1: baten minder dan 50.000 13.613 14.000
Restitutie besluit ALV 2017 0 -228.000

1.029.646 1.012.000 836.251

Aan de leden is in 2018 eenmalig € 228.000 gerestitueerd. 

13. Leden activiteiten
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Ledencommunicatie en evenementen 159.880 326.000 372.512

159.880 326.000 372.512

De opbrengsten Museumcongres en kennisdag vallen fors lager uit dan begroot door het hanteren van fors lagere entree prijzen. Op 
verzoek van het bestuur en de leden zijn de entree prijzen verlaagd, zodat de prijs de deelname aan het Museumcongres en kennisdag zo 
min mogelijk in de weg staat. 

Het totaal aantal leden in 2019 dat contribueerde aan de vereniging bedroeg 441 (categorie 10: aantal 18, categorie 9: aantal 22, 
categorie 8: aantal 31, categorie 7: aantal 31, categorie 6: aantal 44, categorie 5: aantal 58, categorie 4: aantal 71, categorie 3: aantal 60, 
categorie 2: aantal 55, categorie 1: aantal 51). 

In 2019 is de Museumverening gestopt met de uitgifte van het blad Museumvisie en is er slechts één editie, het eindnummer, 
uitgekomen. 
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14. Collectieve promotie
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Meer dan waard 0 0 18
Museumcijfers 0 0 75.875
Overige bijdragen SMK 350.000 350.000 137.760

350.000 350.000 213.653

Betreft de bijdrage vanuit de stichting Museumkaart aan de Museumvereniging, zoals deze is opgenomen in de dienstenovereenkomst.

15. Subsidies
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
OCW Museale Verwervingen 11.639 0 21.983
OCW Museumeducatieprijs 72.482 0 0

84.121 0 21.983

Het project Museale Verwervingen is in 2018 afgerond en in 2019 is door OCW de subsidie ter zake definitief vastgesteld.

16. Bijdragen derden
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Bijdragen derden 0 0 5.000

17. Bureaulasten
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Personele lasten:
Lonen en salarissen 955.697 1.101.825 928.399
Sociale lasten 153.343 187.310 151.342
Pensioenlasten 100.404 132.219 102.424
Overige personeelskosten 330.330 273.146 169.232

1.539.774 1.694.500 1.351.397
Bureaulasten (niet - personeel) 410.182 405.500 328.357
Ledenvergaderingen en bestuur 30.063 16.000 14.812
Nieuwjaarreceptie 20.151 16.000 15.315
Evaluatie Museumvereniging 0 0 23.400
AF Doorbelast aan SMK -1.190.181 -1.250.000 -983.521

809.989 882.000 749.760

Gedurende het jaar 2019 waren 17,6 werknemers in dienst op basis van een volledige dienstverband (2018: 18,3). Alle werknemers zijn 
werkzaam in Nederland. De exploitatie van de Museumkaart is ondergebracht in de Stichting Museumkaart. De Stichting heeft geen 
medewerkers in dienst. Medewerkers van de Museumvereniging voeren de werkzaamheden uit voor de stichting. De Museumvereniging 
brengt hiervoor kosten in rekening aan de stichting. 5,5 werknemers waren specifiek t.b.v. de stichting, 3,5 werknemers specifiek de 
vereniging en 8,6 medewerkers voor beide.

Op 8 mei 2019 is door OCW n.a.v. een aanvraag door de Museumvereniging een subsidie toegekend voor het project 
Museumeducatieprijs 2019.  In maart 2020 is een eindrapportage ingediend bij OCW voor wat betreft deze subsidie. OCW zal  naar 
verwachting in de loop van 2020  komen met een defintieve vaststelling.
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18. Afschrijvingen
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Afschrijvingen immateriële vaste activa 3.401 3.500 3.181
Afschrijvingen materiële vaste activa 13.755 13.500 17.015

17.156 17.000 20.196

19. Werkgeverszaken
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Strategische HR agenda en uitvoering 96.223 140.000 151.184

96.223 140.000 151.184

20. Platform
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Ledencommunicatie en evenementen 268.229 479.000 538.267

268.229 479.000 538.267

De directie (2 fte betreft directeur + waarnemend directeur) van de Museumvereniging, ontving in 2019 een bezoldiging van € 244.135. 
Dit betreft salaris, sociale lasten, pensioenlasten en onkostenvergoedingen. Bestuurders ontvangen ten hoogste een onkostenvergoeding. 

Bij de Museumverening is de Museum cao van kracht en de pensioenregeling is daar ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. 
Bij het PFZW geldt de middelloonregeling. De dekkingsgraad ultimo 2019 bedroeg 99,2%.

Onder de bureaulasten (niet - personeel) is verantwoord het honoraria ad € 56.500, van de onafhankelijke accountant 
(PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.). Het betreft honoraria inzake de controle van de jaarrekening.

De kosten gemaakt in 2019 betreffen de contributie AWVN, de contributie FNV, het project duurzame inzetbaarheid museumpersoneel 
en aandacht voor de vrijwillgers in de Musea.

De koppeling van de kennisdag aan het Museumcongres en een soberder invulling/aankleding heeft geleid tot minder kosten dan 
begroot. Daarnaast is de Museumvereniging in 2019 gestopt met de uitgifte van Museumvisie. In plaats van vier edities is slechts één 
eindnummer uitgebracht. 
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21. Kwaliteit
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Ethische code 19.170 20.000 15.095
Doorontwikkeling LAMO 2.240 20.000 33.816
Evaluatie Museumnorm 3.010 5.000 0
Visitaties 7.050 0 0
Projectkosten:
Museale Verwervingen 3.820 0 21.983

35.290 45.000 70.894

De kosten LAMO zijn fors lager dan begroot aangezien de LAMO met succes door het Museumregister is geborgd.

22. Public Affairs
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Externe lidmaatschappen 14.692 25.000 23.319
Belangenbehartiging 6.533 25.000 9.473
Collectiemobiliteit 0 0 13.295
Projectkosten:
Museumeducatieprijs 72.482 0 0

93.707 50.000 46.087

23. Communicatie
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Corporate communicatie 9.249 30.000 31.750
Museumvereniging.nl 40.721 35.000 53.573
Jaarverslag 4.374 10.000 5.697

54.344 75.000 91.020

24. Financiële baten en lasten
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 52

0 0 52

De kosten inzake visitaties betreft de inhuur van externe ondersteuning voor het opstellen van een visitatiekader voor Rijksmusea. Dit op 
basis van de uitkomsten van het overleg in de werkgroep Kwaliteitsborging.

Op 8 mei 2019 is door OCW n.a.v. een aanvraag door de Museumvereniging een subsidie toegekend voor het project 
Museumeducatieprijs 2019.  In maart 2020 is een eindrapportage ingediend bij OCW voor wat betreft deze subsidie. OCW zal  naar 
verwachting in de loop van 2020  komen met een defintieve vaststelling.

De kosten corporate communicatie en jaarverslag zijn lager dan begroot door het hergebruiken van reeds bestaande sjablonen en 
ongewijzigde huisstijl. De kosten inzake museumvereniging.nl vallen vooral hoger uit door aanvulllend onderhoud inzake de website.  

De kosten externe lidmaatschapen betreft de contributie Federatie Cultuur 2019 en de bijdrage Erfgoedplatform 2019. Onder 
belangenbeharting 2019 zijn verantwoord kosten externe PA ondersteuning en overige kosten zoals een onderzoek en 
kringvergaderingen.
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Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden zijn genomen om het virus 
in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de 
effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers 
(zoals beperking van sociale contacten en vanuit huis werken). Ons uitgangspunt is behoud van werkgelegenheid, echter we vullen 
voorlopig geen vacatures in. Naar de huidige inhuur wordt scherp gekeken, en waar nodig bijgestuurd, in uren en tarieven. In dit stadium 
zijn de gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale 
instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten 
zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers in gevaar te brengen. Covid-19 zal naar verwachting enige gevolgen hebben, maar 
deze zullen naar verwachting niet significant zijn. Onze leden (de ruim 400 aangesloten musea), zijn vanaf 13 maart 2020 verplicht 
gesloten geweest en zijn per 1 juni 2020 weer geopend met inachtneming van het voldoen aan het protocol voor veilig en verantwoord 
heropenen. Dit alles heeft voor hen grote impact. Dit kan uiteindelijk voor een aantal sluiting/faillissement tot gevolg hebben en impact 
gaan hebben op de contributie opbrengsten van de vereniging. Echter de vereniging is gezond en kan hierop ook voldoende anticiperen 
door sturing op beleid en activiteiten. Het bestuur heeft nagedacht over hoe kunnen we onze leden tegemoet komen in deze tijden van 
de corona-crisis zonder dat dit de continuïteit van de Museumvereniging in gevaar brengt. Alles afwegende heeft het bestuur besloten de 
leden een korting te geven van 25% op de contributie van 2020. Kijkend naar de liquiditeit (current ratio  = 307%), de beschikbare 
reserves (continuïteitsreserve = 0,4 mln. en algemene reserve = 0,3 mln.) en mogelijke scenario’s concludeert de Museumvereniging dat 
er geen sprake is van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen over het vermogen van de vereniging om haar 
activiteiten voort te zetten. Begin juni verwacht de vereniging een negatief resultaat over 2020 van 387.000 euro (current ratio  = 196%) 
door lagere contributieopbrengsten; eerder was dit begroot op een negatief resultaat van 84.000 euro. Deze lagere 
contributieopbrengsten komen voort uit de eerder genoemde korting voor leden van 25%, resulterend in 216.000 euro en een 
inschatting voor oninbaarheid van 87.000 euro.  Ook zijn de mogelijkheden om te bezuinigen in kaart gebracht. Vooralsnog is het 
standpunt dat het negatieve resultaat opgevangen kan worden met de aanwezige reserves. Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet 
van mening dat de gevolgen van COVID-19 een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit.
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Geconsolideerde jaarrekening

Museumvereniging en Stichting Museumkaart, Amsterdam

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Activa
Ref. € € € €

Vaste activa
Immateriële vaste activa 30. 21.828 20.934
Materiële vaste activa 31. 38.785 49.837

60.613 70.771

Vlottende activa
Vorderingen 32. 1.877.057 2.127.173
Liquide middelen 33. 69.981.468 62.822.989

71.858.525 64.950.162

TOTAAL Activa 71.919.138 65.020.933

Passiva
Ref. € € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve 34. 309.991 84.041
Continuïteitsreserve 35. 1.800.000 1.800.000
Bestemmingsreserves 36. 9.455.439 10.397.685

11.565.430 12.281.726

Voorzieningen 37. 8.942 14.752

Kortlopende schulden 38. 60.344.766 52.724.455

TOTAAL Passiva 71.919.138 65.020.933

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019

Ref. € € € € € €

Baten
Contributies 40. 1.029.646 1.012.000 836.251
Verkopen Museumkaart 41. 70.954.936 68.447.000 67.270.430
Overige activiteiten 42. 186.910 351.000 378.880
Subsidies en bijdragen 43. 454.996 0 961.983
Bijdragen in de kosten door derden 44. 0 0 5.000

TOTAAL Baten 72.626.488 69.810.000 69.452.544

Lasten
Directe kosten Museumkaart 45. 4.220.166 4.475.000 2.965.666
Bezoekvergoedingen 46. 63.920.710 61.514.000 59.306.748
Bureaulasten 47. 2.150.120 2.232.000 1.865.398
Afschrijvingen 48. 17.156 17.000 20.196
Vergoedingen Museumspel 49. 50.000 0 37.500
Activiteiten SMK 50. 2.448.079 3.400.000 3.284.056
Acitiviteiten MV 51. 537.793 789.000 903.148

TOTAAL Lasten 73.344.024 72.427.000 68.382.712

Exploitatieresultaat -717.536 -2.617.000 1.069.832

Financiële baten en lasten 52. 1.239 5.000 9.562

Saldo van baten en lasten * -716.297 -2.612.000 1.079.394

* Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging / onttrekking aan:
Algemene reserve 225.949 0 -5.423
Continuïteitsreserve 0 0 0
Bestemmingsreserve bezoekvergoedingen 119.381 -1.112.000 371.633
Bestemmingsreserve restitutie aan leden 0 0 -228.000
Bestemmingsreserve Museumweek 0 0 0
Bestemmingsreserve tender + doorontwikkeling MK -1.084.387 -1.500.000 1.200.000
Bestemmingsreserve IT Backoffice 0 0 0
Bestemmingsreserve Lamo -2.240 0 -33.816
Bestemmingsreserve actualisering prijsgrondslag 0 0 0
Bestemmingsreserve CRM -25.000 0 25.000
Bestemmingsreserve MuseumNetwerk 50.000 0 0
Mutatie bestemmingsreserve BGL t.b.v. Museumvereniging 0 0 -250.000

-716.297 -2.612.000 1.079.394

2019 2018Begroting 2019
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto-omzetresultaat -717.536 1.069.832

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17.156 20.196
Mutaties voorzieningen -5.810 -22.304

11.346 -2.108
-706.190 1.067.724

Verandering in werkkapitaal:
Voorraden 0 0
Vorderingen 32. 250.116 -409.544
Kortlopende schulden 38. 7.620.311 -1.999.316

7.870.427 -2.408.860

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.164.237 -1.341.136

Ontvangen interest 1.239 9.562
Betaalde interest 0 0

1.239 9.562

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.165.476 -1.331.574

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële VA 30. -4.295 0
Investeringen materiële VA 31. -2.702 -1.270

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.997 -1.270

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Netto kasstroom 7.158.479 -1.332.844
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0 0

Toenemen/afname geldmiddelen 33. 7.158.479 -1.332.844

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari 62.822.989 64.155.833
Mutatie boekjaar 7.158.479 -1.332.844
Stand per 31 december 69.981.468 62.822.989

2019 2018
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Overzicht van het totaal resultaat van de Groep

€ € € €

Geconsolideerd netto resultaat voor bestemming -716.297 1.079.394

Totaal resultaat van de Groep -716.297 1.079.394

2019 2018
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Algemene toelichting

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Verbonden partijen

Consolidatie

Vreemde valuta

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in dat overzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De Museumvereniging is de brancheorganisatie voor musea in Nederland. Als branchevereniging werken wij mee aan een positief, sterk 
imago van de Nederlandse musea. Wij willen musea helpen een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken en te interesseren. We 
maken ons sterk voor een gezonde branche die topkwaliteit levert. Daarom wenden wij onze invloed aan richting de politiek, doen veel 
aan promotie richting publiek en verlenen relevante diensten aan al onze leden. 

De Museumkaart wordt uitgegeven door de Museumvereniging die de exploitatie van de kaart heeft ondergebracht in de Stichting 
Museumkaart. De stichting heeft volgens haar statuten ten doel zorg te dragen voor een gezonde uitbating van de Museumkaart waarbij 
de stichting zo veel mogelijk rekening houdt met de belangen van de aangesloten musea en de  (potentiële) Museumkaarthouders. 

De Stichting Museumkaart is verbonden met de Museumvereniging. Het bestuur van de stichting is dezelfde als die van de vereniging. 
Hoewel de exploitatie van de Museumkaart is ondergebracht in de Stichting Museumkaart, voeren medewerkers van de 
Museumvereniging de werkzaamheden uit. De Museumvereniging brengt hiervoor kosten in rekening aan de stichting. De jaarrekening 
van de Stichting Museumkaart is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Museumvereniging te Amsterdam.

25. Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten

Op basis van artikel 2:406 lid 1 BW dient het hoofd van de consolidatiekring (= de groep), in dit geval de Museumvereniging, een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Besloten is de geconsolideerde cijfers op te nemen als bijlagen in de jaarrekening van de 
Museumvereniging. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen Museumvereniging 
en Stichting Museumkaart  worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden zijn gerealiseerd.

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de Museumvereniging/Stichting 
Museumkaart.

De Museumvereniging (KvK nummer:  40410127) en de Stichting Museumkaart  (KvK mummer: 41234676) zijn feitelijk gevestigd op 
Rapenburgerstraat 123, 1011 VL te Amsterdam.
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26. Algemene grondslagen

Vergelijking met voorgaand jaar

27. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

28. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

29. Financiële instrumenten en risicobeheersing

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels, waaronder de in de 
“Richtlijnen voor de jaarverslaggeving” opgenomen richtlijn 640.  
Activa en verplichtingen 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. 

Risicomanagement en compliance maken als vanzelfsprekend deel uit van de bedrijfsvoering bij Museumvereniging en Stichting 
Museumkaart. Maar de kritische processen en beheersmaatregelen verschillen naar aard en omvang bij beide entiteiten. 

Op maandelijkse basis wordt de realisatie in de vorm van managementrapportages in beeld gebracht en worden risico’s gewogen. De 
rapportage wordt door de controller geagendeerd in het management overleg. De financiële commissie, bestaande uit; twee 
bestuursleden, de controller en de directie, staat onder voorzitterschap van de penningmeester en houdt namens het bestuur een vinger 
aan de pols. De voortgang van het jaarplan is in de organisatie onderwerp van gesprek in periodieke, plenaire bijeenkomsten. In 2019 
heeft de voorzitter zo’n bijeenkomst bijgewoond maar het voltallige bestuur wordt door middel van directieverslagen, die deel uitmaken 
van de vergaderstukken, rechtstreeks geïnformeerd.   

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Met uitzondering van een herrubricering van de bankkosten daardoor zijn de verkopen Museumkaart 2018 en de bureaulasten 2018 met 
€ 91.825 toegenomen.

De grondslagen bij consolidatie wijken niet af van de gehanteerde grondslagen bij de enkelvoudige jaarrekening. Voor de grondslagen zie 
punt 1 onder de enkelvoudige jaarrekening. 

De grondslagen bij consolidatie wijken niet af van de gehanteerde grondslagen bij de enkelvoudige jaarrekening. Voor de grondslagen zie 
punt 1 onder de enkelvoudige jaarrekening. 

De vereniging/stichting maakt geen gebruik van beleggingen, valutatermijncontracten en/of valutaopties en handelt niet in deze 
financiële derivaten. De vereniging/stichting beperkt zich tot het spreidden van de gelden over diverse banken. Het bureau ziet erop toe 
dat voor de vereniging/stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om  aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De 
liquiditeitspositie blijft naar onze verwachting goed. Kijkend naar de vereniging/stichting wordt het kredietrisico als beperkt ervaren en 
dat geldt eveneens voor de risico’s t.a.v. de kasstromen.
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30. Immateriële vaste activa
Totaal

€
Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 31.809
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -10.875
Boekwaarde 20.934

Mutaties
Investeringen 4.295
Afschrijvingen -3.401
Saldo 894

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 36.104
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -14.276
Boekwaarde 21.828

Afschrijvingspercentage 10%

31. Materiële vaste activa
Verbouwing Hardware Inventaris Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 31.385 73.034 62.414 166.833
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -18.414 -51.477 -47.105 -116.996
Boekwaarde 12.971 21.557 15.309 49.837

Mutaties
Investeringen 0 1.206 1.496 2.702
Desinvesteringen 0 -688 0 -688
Afschrijvingen -1.995 -6.554 -5.205 -13.754
Afschrijvingen desinvesteringen 0 688 0 688
Saldo -1.995 -5.348 -3.709 -11.052

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 31.385 73.552 63.910 168.847
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -20.409 -57.343 -52.310 -130.062
Boekwaarde 10.976 16.209 11.600 38.785

Afschrijvingspercentages 10% 20-33% 10-20%
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32. Vorderingen

Totaal

Resterende 
looptijd > 1 

jaar Totaal

Resterende 
looptijd > 1 

jaar
€ € € €

Debiteuren 481.165 0 73.501 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.087 0 450 0
Overige vorderingen en overlopende activa 1.394.805 0 2.053.222 0

1.877.057 0 2.127.173 0

32.1 Debiteuren

€ €
Debiteuren 481.165 75.676
Af: voorziening dubieuze debiteuren 0 -2.175

481.165 73.501

32.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ €
Omzetbelasting 0 0
Loonheffingen 0 0
Pensioenpremies 1.087 450

1.087 450

32.3 Overige vorderingen en overlopende activa

€ €
Nog te ontvangen inzake verkoop Museumkaarten 1.081.207 1.662.637
Borgsommen 74.315 74.315
Nog te ontvangen bedragen 97.723 120.412
Vooruitbetaalde bedragen 141.560 195.858

1.394.805 2.053.222

33. Liquide middelen

€ €
Liquide middelen 69.981.468 62.822.989

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar 
nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

De  liquide middelen staan de organisaties ter vrije beschikking afgezien van € 20.000 i.v.m. een afgegeven bankgarantie inzake de huur.

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2018

Onder de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar. Het betreft aankoop van 
museumkaarten door Musea, welke zijn verrekend/betaald in 2020. 

31 december 2018

31 december 2019

31 december 2019

31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019
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34. Algemene reserve
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 84.042 89.464
Toevoeging/ onttrekking 225.949 -5.423
Stand per 31 december 309.991 84.041

De algemene reserve bestaat uit de jaarlijkse overschotten en tekorten na bestemming van het resultaat.

35. Continuïteitsreserve
2019 2018

€ €
Stand per 1 januari 1.800.000 1.800.000
Toevoeging/ onttrekking 0 0
Stand per 31 december 1.800.000 1.800.000

36. Bestemmingsreserves

€ €
Bestemmingsreserve LAMO
Stand per 1 januari 13.994 47.810
Toevoeging 0 0
Onttrekking -2.240 -33.816
Stand per 31 december 11.754 13.994

De bestemminsgreserve LAMO dient om een deugdelijke uitvoering van de LAMO bij het Museumregister te borgen. 

Bestemmingsreserve bezoekvergoedingen
Stand per 1 januari 8.858.691 8.487.058
Toevoeging 119.381 371.633
Onttrekking 0 0
Stand per 31 december 8.978.072 8.858.691

De bestemmingsreserve bezoekvergoeding is nodig om een onverwachte stijging van de bezoekfrequentie of de gemiddelde 
toegangsprijs op te kunnen opvangen. De rekenregel is dat de stichting virtueel één extra museumbezoek van alle kaarthouders kan 
vergoeden tegen 60% van de gemiddelde prijs van één vol betalend bezoek.

De continuïteitsreserve is een buffer om de vaste kosten van de Museumvereniging /de Stichting Museumkaart een halfjaar te kunnen 
financieren.

20182019
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Bestemmingsreserve restitutie aan leden
Stand per 1 januari 0 228.000
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 -228.000
Stand per 31 december 0 0

Bestemmingsreserve tender + doorontwikkeling Museumkaart
Stand per 1 januari 1.500.000 300.000
Toevoeging 0 1.200.000
Onttrekking -1.084.387 0
Stand per 31 december 415.613 1.500.000

De tender Museumkaart is in 2019 nog niet afgerond waardoor de kosten doorlopen in 2020.

Bestemmingsreserve BGL t.b.v. Museumvereniging
Stand per 1 januari 0 250.000
Toevoeging 0 0
Onttrekking 0 -250.000
Stand per 31 december 0 0

Bestemmingsreserve CRM
Stand per 1 januari 25.000 0
Toevoeging 0 25.000
Onttrekking -25.000 0
Stand per 31 december 0 25.000

Bestemmingsreserve MuseumNetwerk
Stand per 1 januari 0 0
Toevoeging 50.000 0
Onttrekking 0 0
Stand per 31 december 50.000 0

Totaal bestemmingsreserves 9.455.439 10.397.685

In 2019 is een nieuw CRM-systeem zijnde Stb operationeel geworden. 

Passend binnen het nieuwe beleidsplan 2020-2022 van de Museumvereniging, zal t.b.v. de communicatie met de leden en het delen van 
kennis in 2020 worden gestart met het MuseumNetwerk.
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37. Voorzieningen
Jubileum

€
Stand per 1 januari 2019 14.752
Onttrekking -5.810
Stand per 31 december 2019 8.942

38. Kortlopende schulden

€ €
Schulden aan Musea en crediteuren 17.401.548 16.736.255
Belastingen, sociale premies en pensioenen 194.600 301.421
Overige schulden en overlopende passiva 42.748.618 35.686.779

60.344.766 52.724.455

38.1 Schulden aan Musea en crediteuren

€ €
Uit te keren aan Musea 17.216.872 16.533.288
Crediteuren 184.676 202.967

17.401.548 16.736.255

Uit te keren aan Musea: € 4,7 mln. bezoekvergoeding december 2019 en € 12,5 mln. afrekening bezoekvergoeding 2019.

38.2 Belastingen, sociale premies en pensioenen

€ €
Omzetbelasting 191.907 301.421
Loonheffingen 2.693 0

194.600 301.421

38.3 Overige schulden en overlopende passiva

€ €
Vooruit ontvangen subsidies 10.059 28.051
Vooruit ontvangen verkopen Museumkaarten 41.399.086 35.049.997
Uit te betalen vakantiegeld en vakantiedagen 75.857 72.955
Overige schulden 1.263.616 535.776

42.748.618 35.686.779

Vooruit ontvangen verkopen Museumkaart: het opgenomen bedrag is berekend op basis van de activatiedatum van de in omloop
zijnde Museumkaarten. Voor zover Museumkaarten in het volgend boekjaar geldig zijn is een tijdsevenredig deel van de
aanschafprijs als vooruit ontvangen omzet aangemerkt. Door bij verlengen niet meer te werken met automatische incasso maar 
met acceptgiro worden gelden inzake verlenging eerder ontvangen.

Betreft de voorziening jubilea, deze is opgenomen tegen de nominale waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden 
benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

31 december 201831 december 2019
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39. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Te betalen: €
Binnen één jaar 900.000
Tussen één en vijf jaar 0
Meer dan vijf jaar 0
Totaal 900.000

40. Contributies
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Contributie kringen (inclusief vaste voet) 334.181 367.319
0: contributie herzieningen -2.038 0
10: groter dan 12,8 miljoen 135.900 135.954
9: van 6,4 tot 12,8 miljoen 120.340 125.879
8: van 3,2 tot 6,4 miljoen 118.730 111.186
7: van 1,6 tot 3,2 miljoen 80.290 80.383
6: van 0,8 tot 1,6 miljoen 74.360 77.878
5: van 0,4 tot 0,8 miljoen 62.060 60.625
4: van 0,2 tot 0,4 miljoen 47.570 46.843
3: van 0,1 tot 0,2 miljoen 26.550 25.878
2: van 50.000 tot 100.000 18.090 18.306
1: minder dan 50.000 13.613 14.000
Restitutie besluit ALV 2017 0 -228.000

1.029.646 1.012.000 836.251

41. Verkopen Museumkaart
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Verkopen Museumkaart 70.954.936 68.447.000 67.270.430

Het aantal verkochte Museumkaarten in omloop is in 2019 verder gestegen.  

42. Baten overige activiteiten

€ € €
Activiteiten SMK
Advertenties MK magazine 26.900 25.000 36.900
Verkoop publicaties 130 0 0

27.030 25.000 36.900
Activiteiten Leden
Ledencommunicatie en evenementen 159.880 326.000 341.962

159.880 326.000 341.962
Collectieve promotie
Meer dan waard 0 0 18
Doorberekening SMK 0 0 0

186.910 351.000 378.880

2019 2018Begroting 2019

Eind 2019 is een vaststellingovereenkomst getekend tussen DBF en de Stichting Museumkaart inzake de verlenging van de 

De Museumvereniging:  zie punt 11.

De Stichting Museumkaart:
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43. Subsidies en bijdragen
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
BankGiroLoterij (jaarlijks) 0 0 500.000
BankGiroLoterij Geoormerkt Werven 370.875 0 440.000
OCW Museale Verwervingen 11.639 0 21.983
OCW Museumeducatieprijs 72.482 0 0

454.996 0 961.983

Bij begroting was de insteek dat de jaarlijkse bijdrage van de BankGiroLoterij en in het verlengde daarvan de bijdrage Geoormerkt
Werven zou aflopen. Feitelijk stopte de jaarlijkse bijdrage in 2018 en loopt het geoormerkt werven pas in de komende jaren af.

44. Bijdragen in de kosten door derden
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Bijdragen in de kosten door derden 0 0 5.000

45. Directe kosten Museumkaart
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Directe kosten Museumkaart 4.220.166 4.475.000 2.965.666

De kosten ledenadministratie zijn gestegen vooral door de stijging van de kosten bij DBF door indexering en verder doorgroeien 
van het aantal in omloop zijnde museumkaarten.

De lagere lasten inzake bezoekregistratie, worden voornamelijk veroorzaakt door minder aankoop van scansystemen.

46. Bezoekvergoedingen
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Bezoekvergoedingen 63.920.710 61.514.000 59.306.748

In 2019 meer bezoeken dan begroot. In 2019 bedraagt het afrekenpercentage 62%, bij begroting is rekening gehouden 
met 60% (het beleidsstreven) en in 2018 bedroeg het afrekenpercentage 63%.

Een deel van de bijdrage geoormerkt werven is bestemd voor deelnemende musea en is verantwoord onder punt 49 vergoeding 
Museumspel.

De lasten inzake materialen zijn hoger, door de tijdelijke kaart, de verdere groei van het aantal verkochte Museumkaarten, de stijging van 

De kosten inzake tender kaart + doorontwikkeling bedragen 0,7 mln. MERKLE en 0,4 mln. kosten i.v.m. doorontwikkeling en 
ondersteuning door derden. Het project heeft vertraging opgelopen en staat nu in de planning als zijnde 1 juni 2020 gereed. 
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47. Bureaulasten

€ € €
Personele lasten:
Lonen en salarissen 955.697 1.101.825 928.399
Sociale lasten 153.343 187.310 151.342
Pensioenlasten 100.404 132.219 102.424
Overige personeelskosten 325.098 273.146 169.232

1.534.542 1.694.500 1.351.397
Bureaulasten (niet-personeel) 565.364 505.500 460.474
Ledenvergaderingen en bestuur 30.063 16.000 14.812
Nieuwjaarreceptie 20.151 16.000 15.315
Evaluatie Museumvereniging 0 0 23.400

2.150.120 2.232.000 1.865.398

48. Afschrijvingen
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Afschrijvingen immateriële vaste activa 3.401 3.500 3.181
Afschrijvingen materiële vaste activa 13.755 13.500 17.015

17.156 17.000 20.196

49. Vergoedingen Museumspel
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Vergoedingen Museumspel 50.000 0 37.500

50. Activiteiten SMK
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Promotie activiteiten 1.129.361 1.550.000 1.433.463
Marketing activiteiten 1.318.718 1.850.000 1.850.593

2.448.079 3.400.000 3.284.056

De lasten inzake promotie activiteiten is vooral gelegen in lagere uitgaven inzake media. 

Gedurende het jaar 2019 waren 17,6 werknemers in dienst op basis van een volledige dienstverband (2018: 18,3). Alle werknemers zijn 
werkzaam in Nederland. De exploitatie van de Museumkaart is ondergebracht in de Stichting Museumkaart. De Stichting heeft geen 
medewerkers in dienst. Medewerkers van de Museumvereniging voeren de werkzaamheden uit voor de stichting. De Museumvereniging 
brengt hiervoor kosten in rekening aan de stichting. 5,5 werknemers waren specifiek t.b.v. de stichting, 3,5 werknemers specifiek de 
vereniging en 8,6 medewerkers voor beide.

IIn het verlengde van het gestelde onder punt 43, hier verantwoord de vergoeding Museumspel voor de deelnemende musea.

2019 2018Begroting 2019

De lasten voor marketing activiteiten zijn fors lager dan begroot, doordat i.v.m. vertraging  bij de "tender Museumkaart + verdere 
doorontwikkeling"  zoveel mogelijk de vinger op de knip is gehouden.
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51. Activiteiten MV
2019 Begroting 2019 2018

€ € €
Werkgeverszaken 96.223 140.000 151.184
Platform 268.229 479.000 538.267
Kwaliteit 35.290 45.000 70.894
Public Affairs 83.707 50.000 46.087
Communicatie 54.344 75.000 96.716

537.793 789.000 903.148

52. Financiële baten en lasten
2019 Begroting 2019 2018

€ € €

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.239 5.000 9.562
Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0 0

1.239 5.000 9.562

Lagere rentebaten door verder afnemende rente, welke in de loop van 2020 over gehele linie negatief zal zijn.

Gebeurtenissen na balansdatum

Overige gegevens

Winstbestemming
In de statuten van de Musuemvereniging/Stichting Museumkaart is geen beleid inzake de winstbestemming vastgelegd. De 
Museumvereniging en de Stichting Museumkaart hebben geen winstoogmerk. Voor de resultaatbestemming wordt verwezen naar de 
bestemming saldo van baten en lasten onder hoofdstuk geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019.

Voor toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de punten 19 tot met 23 van de enkelvoudige jaarrekening.

Museumvereniging: zie toelichtng in de enkelvoudige jaarrekening 
Stichting Museumkaart: Covid-19 zal naar verwachting enige gevolgen hebben, maar deze zullen naar verwachting niet significant zijn. 
Het aantal Museumkaartkaarthouders zal waarschijnlijk teruglopen en de omzet daardoor lager uitvallen. Aangezien musea vanaf 13 
maart 2020 verplicht gesloten zijn geweest en per 1 juni 2020 weer geopend zijn met inachtneming van het voldoen aan het protocol 
voor veilig en verantwoord heropenen, zal ook de uit te betalen bezoekvergoeding aan musea lager uitvallen. Op grond van de met o.a. 
de Autoriteit Consument en Markt overeengekomen regeling “bewaar je ticket, geniet later” hebben kaarthouders recht op compensatie 
in looptijd van de Museumkaart. Tot op heden kiezen de kaarthouders veelal voor verlenging of donatie in plaats van het wettelijk recht 
op terugbetaling. Kijkend naar de liquiditeit (current ratio  = 118%) en de beschikbare reserves (continuïteitsreserve = 1,4 mln. en 
bestemmingsreserve bezoekvergoeding = 9,0 mln.) concludeert de Stichting Museumkaart dat er geen sprake is van materiële 
onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen over het vermogen van de stichting om haar activiteiten voort te zetten. Begin juni 
verwacht de Stichting een negatief resultaat over 2020 van 0,6 miljoen euro (current ratio  = 117%) waar eerder een negatief resultaat 
van 1 miljoen euro begroot was. Rekening is gehouden met 10% minder kaarthouders en 25% minder uit te betalen bezoekvergoeding 
door de verplichte tijdelijke sluiting. Het negatieve resultaat zal volledig kunnen worden opgevangen door de aanwezige reserves. Hoewel 
onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van COVID-19 een materieel negatief effect zullen hebben op onze 
financiële conditie of liquiditeit.
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Bijlage 1 

Overzicht nevenfuncties bestuur en directie in 2019 

Irene Asscher-Vonk, voorzitter bestuur Museumvereniging 

(2e termijn, tot januari 2022) 

 Voorzitter bestuur Stichting Museumkaart
 Directeur Eigen geluid – begeleiding, advies, evaluatie
 Voorzitter Commissie melden misstand van het Voortgezet Onderwijs
 Bestuurslid Stichting Dudokkwartet Amsterdam

Erik van Ginkel, vicevoorzitter bestuur Museumvereniging 

(2e termijn, tot september 2020) 

 Vicevoorzitter bestuur Stichting Museumkaart
 Vicevoorzitter Raad van Toezicht Amsterdams Fonds voor de Kunst
 Penningmeester Stichting CODART
 Bestuurslid Stichting Nederlandse Dansdagen
 Vicevoorzitter Fundacion Han Nefkens Barcelona
 Lid Raad van Toezicht Nieuw Rosa Spierhuis
 Lid adviesraad Jacqueline van Tongeren Fonds
 Lid adviesraad Allard Pierson

Ewoud Goudswaard, penningmeester bestuur Museumvereniging 

(2e termijn tot november 2019, afgesproken verlenging tot november 2020) 

 Penningmeester bestuur Stichting Museumkaart
 Lid Raad van Commissarissen Triple Jump B.V.
 Penningmeester Nationaal Groenfonds
 Bestuurslid Stichting Aandelen Fondsenbeheer Nederland
 Lid Raad van Commissarissen Eneco Groep
 Voorzitter Stichting Administratiekantoor Bouwmeester
 Lid Raad van Advies Blendin
 Voorzitter Raad van Toezicht Hersenstichting
 Bestuurslid Stichting Fair Capital Impact Fund
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Adrie Warmenhoven, bestuurslid Museumvereniging 

(2e termijn, tot maart 2020, afgesproken verlenging tot mei 2020) 

 Bestuurslid Stichting Museumkaart

 Secretaris bestuur Museumfederatie Fryslân
 Lid Directeurenoverleg Culturele Werkgroep Waadhoeke
 Bestuurslid Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting

 Bestuurslid Stichting Erfgoed & Publiek
 Secretaris bestuur Jeugdtheater Unieke Zaken

Stijn Schoonderwoerd, bestuurslid Museumvereniging 

(1e termijn, tot mei 2021) 

 Bestuurslid Stichting Museumkaart
 Lid Benoemingsadviescommissie voor de Adviescommissie

Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

Saskia Bak, bestuurslid Museumvereniging 

(1e termijn, tot november 2021) 

 Bestuurslid Stichting Museumkaart
 Voorzitter Stichting Fashion Design Festival Arnhem
 Voorzitter Stichting Farm of the World
 Voorzitter Stichting Modekern
 Bestuurslid stichting Cultureel Netwerk Arnhem
 Lid adviesraad CASA te Arnhem
 Redacteur Stichting Ons Erfdeel
 Jurylid Abe Bonnema Architectuurprijs
 Cultuurcommissie Noordelijk Cultuur Fonds (NCF) (adviesfunctie)

Marianne Splint, bestuurslid Museumvereniging 

(1e termijn, tot november 2022) 

 Bestuurslid Stichting Museumkaart

 Oudercommissie, Kinderstad Waalre
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Mirjam Moll, directeur Stichting Museumkaart & Museumvereniging 

 Penningmeester Stichting Veldhoen
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Bijlage 2 

Begroting 2020 geconsolideerd (Museumvereniging - Stichting Museumkaart)

2020 begroting 2020 begroting Eliminaties 2020 begroting

EXPLOITATIE MV SMK Geconsolideerd

Contributies (leden, gelieerde instellingen) 1.028.000  1.028.000  

Opbrengsten Ledenactiviteiten en Evenementen 36.000  36.000   

Netto-omzet Museumkaart 70.096.000  70.096.000  

Opbrengst overige activiteiten 25.000  25.000   

Opbrengsten Collectieve Promotie 350.000  -350.000  -  

Bijdragen derden: BGL (geoormerkt werven) -  100.000  100.000  

Totale omzet 1.414.000  70.221.000  -350.000  71.285.000  

Bureaukosten 824.500  1.920.000  -350.000   2.394.500  

Werkgeverszaken 160.000  160.000  

Platform (ledencommunicatie en evenementen) 209.000  209.000  

Kwaliteit 36.000  36.000   

Public Affairs 170.000  170.000  

Communicatie 81.500  81.500   

Directe kosten Museumkaart 2.907.000  2.907.000  

Bezoekvergoedingen Museumkaart 62.971.000  62.971.000  

Vergoeding Museumspel 25.000  25.000   

Promotie activiteiten Museumkaart 1.550.000  1.550.000  

Marketing activiteiten Museumkaart 1.810.000  1.810.000  

Totale lasten 1.481.000  71.183.000  -350.000  72.314.000  

Exploitatieresultaat -67.000   -962.000  -  -1.029.000   

Afschrijvingen 17.000  -  17.000   

Financiële resultaten (baten) -  5.000  -  5.000   

Resultaat voor bestemming -84.000   -957.000  -  -1.041.000   

Algemene reserve (vrijval t..b.v. dekking) 84.000 24.283 108.283  

Bestemmingsreserve bezoekvergoedingen (vrijval t.b.v. dekking) 932.717 932.717  

Resultaat na bestemming 0 0 0 0
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