
FINANCIËLE VERANTWOORDING 2016

Stichting Van Eesterenmuseum

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in euro's na resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

materiële vaste activa 0 0

vorderingen 338.833 18.253

liquide middelen 183.719 219.321

TOTAAL 522.552 237.574

PASSIVA

eigen vermogen 61.381 38.447

egalisatiereserve investeringssubsidie 0 0

crediteuren 65.519 55.696

kortlopende schulden 395.652 143.431

TOTAAL 522.552 237.574

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

2016 2015

BATEN

opbrengsten museum 22.000 23.357

donaties 4.320 1.658

bijdragen uit private middelen 174.619 85.540

bijdragen uit publieke middelen 65.315 138.849

TOTAAL 266.254 249.404

LASTEN

beheerslasten personeel 42.887 37.892

beheerslasten materieel 30.449 38.467

activiteitenlasten personeel 72.162 81.820

activiteitenlasten materieel 98.566 85.182

TOTAAL 244.064 243.361

SALDO BATEN EN LASTEN 22.190 6.043

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 744 744

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 22.934 6.787

mutatie bestedingsreserve 22.500 2.500

MUTATIE ALGEMENE RESERVE 434 4.287
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ALGEMEEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

materiële vaste activa

vorderingen

overige activa en passiva

bestedingsreserves

baten en lasten

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. 

Stichting Van Eesterenmuseum is op 15 maart 2010 opgericht en heeft ten doel:

1. Bekendheid met en waardering voor de kwaliteiten van Amsterdam Nieuw-West 

op het gebied van stedenbouw en architectuur als realisatie van het Algemeen 

Uitbreidings Plan van Amsterdam door het bureau Stadsontwikkeling met Van 

Eesteren als hoofdontwerper bij zoveel mogelijk mensen in en buiten Amsterdam.

2. Instandhouding van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van 

Amsterdam Nieuw-West en in het bijzonder die in het door de gemeente Amsterdam 

tot beschermd stadsgezicht benoemde Van Eesterenkwartier.

3. Bekendheid met en waardering voor het leven en wonen (vroeger en nu) van de 

oorspronkelijke en nieuwe bewoners van Nieuw-West bij zoveel mogelijk mensen in 

en buiten Amsterdam.

4. Een positief imago van Amsterdam Nieuw-West bij zoveel mogelijk mensen in en 

buiten Amsterdam.

Voor de exploitatie is het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit stelsel houdt in 

dat het jaar waarin de prestaties zijn verricht bepalend is voor de toerekening van de 

baten en lasten aan het betreffende verslagjaar, ongeacht of zij tot ontvangsten of 

uitgaven hebben geleid in het verslagjaar.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs 

verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op verwachte economische 

levensduur.

De vorderingen worden opgenomen tegen de actuele waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De actuele waarde en de 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid zijn hierop in mindering gebracht.

Alle overige activa en passiva in de balans worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. Indien niet anders vemeld in de toelichting staan deze vrij ter beschikking 

van de stichting.

De bestedingsreserves zijn door het bestuur gevormd voor een specifiek doel, 

waarvan de bestedingen in komende jaren plaats zullen vinden.

Stichting Van Eesterenmuseum is door de Belastingdienst aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling.



TOELICHTING OP DE CIJFERS

Het Van Eesteren Museum heeft het jaar 2016 met een positief financieel 

resultaat afgesloten. Enerzijds is dit het gevolg van een strakke sturing op de 

kosten, die dan ook ruim binnen de begroting zijn gebleven. Daarbij hebben de 

eigen inkomsten de begroting juist overtroffen. Daarnaast zijn diverse projecten 

afgesloten afgerond met een batig saldo. De voorgenomen programma's en 

activiteiten zijn daarmee allemaal uitgevoerd. Door prudent financieel beheer is 

het mogelijk het eigen vermogen van het museum te verhogen, en daarmee een 

solide basis te leggen voor een - niet alleen in financiële zin - spannende jaar 2017.

Evenals afgelopen jaren bestaat de financiële basis van het museum uit de 

jaarlijkse bijdragen van de gemeente Amsterdam, en de EFL-stichting. Het Van 

Eesteren Museum is deze instanties hiervoor erg dankbaar. Met deze bijdragen 

wordt het grootste deel van de exploitatielasten van het museum gedekt. 

Daarnaast heeft het Van Eesteren Museum in 2016 diverse projecten financieel 

afgerond. Het voordelige saldo op deze projecten vormt de dekking voor de inzet 

van de eigen organisatie ten behoeve van deze projecten.


