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Toelichting op de jaarrekening 2020 

Toelichting algemeen 
 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
Waarderingsgrondslagen 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening 
voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Resultaatbepaling 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en zijn gebaseerd op historische 
prijzen. 
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Balans per 31 december 2020 

Toelichting 
De vorderingen bestaan uit de jaarlijks uitgekeerde rente over het gespaarde vermogen en de teruggave van de BTW. 
Teruggave van de BTW vind dit jaar voor het eerst per kwartaal plaats. Hierdoor zal ‘slechts’ het laatste kwartaal 
ontbreken omdat de omzetbelasting nog niet is verwerkt. Echter, wegens de heersende coronapandemie zijn de 
activiteiten en de omzet nihil (geweest). 
 
De liquide middelen zijn toegenomen als gevolg van de jaarlijkse donatie, verminderd met de rekeningkosten. 
Dit is een positief resultaat van €495,- inclusief de teruggaaf van omzetbelasting. Die was hoog in verband met het 
symposium in 2019. 
 
De donatie zelf is echter afgenomen van €503,- naar €444,-. Omdat het donateurenbestand krimpt, mede omdat de 
automatische incassolijst jaarlijks wordt opgeschoond naar aanleiding van terugboekverzoeken. Deze donateurs 
wensen blijkbaar geen donateur (meer) te zijn of de rekening is gesloten, mogelijk ook door overlijden van deze 
persoon. 
 
Daarnaast merken we het effect van het stopzetten van de transportverzekering (€1.181,-), het vakblad (€23,-) en het 
(onverklaarbaar) uitblijven van de factuur voor de website (€101,-). Tezamen goed voor een besparing van circa 
dertienhonderdeuro. Waarvan ruim twaalfhonderd structureel jaarlijks bespaard is. 
 
Als gevolg van deze kosten en bijdragen is het Eigen Vermogen als geheel vrijwel gelijk gebleven. De andere mutatie 
van het Eigen Vermogen is te verklaren dat aan het begin dit jaar enkel de rekeningkosten over december 2019 nog als 
schuld aangemerkt kan worden. Dit zijn de rekeningkosten van de laatste periode die telkens in de eerste periode 
vallen van het nieuwe jaar. 

Overzicht 
 

Balans per 31 december 
2020       
  31/12/19  Verschil  31/12/20 
Activa       
       
Vlottende activa       
       

Vorderingen       
Belastingen  193  -193  0 
Rente  2  0  2 

       
Liquide middelen  27.047  495  27.542 

       
       
Passiva       
       
Eigen Vermogen  27.233  302  27.535 

       
Crediteuren  0  0  0 
Overige Schulden  10  0  10 
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Staat van baten en lasten 

Toelichting 
De inkomsten zijn de donaties. 
De lasten worden gevormd door onze activiteiten (Onkosten/Overig), en de leveranciers (website, verzekering, 
bankkosten, ondersteuning). Dit jaar was er enkel sprake van bankkosten. 

Overzicht 

Baten  

Donaties 444 

  

Lasten  

Rekeningkosten 119 

Leveranciers 0 

Onkosten/Overig 0 
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Financiële mutaties 2020 

Toelichting 
 
De spaartegoeden zijn stabiel, er zijn geen actieve transacties in 2020 waardoor enkel de rente is bijgeboekt. 
Er zijn geen onttrekkingen gedaan waardoor ook de toewijzing van reserveringen van het spaargeld ongewijzigd is. 
In de overige posten zijn geen buitengewone activiteiten te zien. Coronajaar 2020 beperkt zich tot de vaste lasten van 
de Rabobank.  
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Reserveringen 
 
De reserves van het Jachtmuseum bedragen aan het eind van 2020 ruim drieëntwintigduizend euro. 
Het Jachtmuseum hanteert de volgende uitgangspunten bij de bestemming van de reserves: 
 

• tienduizend euro in vaste reserve ten behoeve van collectiebeheer. 
 

• vierduizend euro om bij te dragen aan evenementen die een duidelijke samenhang hebben met de jacht EN de 
huisvesting van het jachtmuseum. 
Deze reservering heeft een looptijd tot en met het volgende potentiële jubileumviering en is geldig tot en met 
2026. 
 

• zesduizend euro ten behoeve van onvoorziene kosten, zoals een verhuizing. 
 

• drieduizend euro voor spoedrestauratie of andere acute kosten voor beheer van de collectie. Dit bedrag stelt 
het bestuur direct beschikbaar. 

 
Omdat het Jachtmuseum momenteel een onzekere bron van inkomsten heeft is het Bestuur niet in de positie om 
structurele kosten te dragen die de reserves aantasten. De reservering voor (spoed) restauraties zal daarom enkel in 
uiterste gevallen worden aangesproken. 
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Overzicht 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
 
 
Beesd, 21 januari 2021 
 
 
 
 
F.J.A baron van Verschuer    Jonkheer C.M. Rutgers van Rozenburg 
(voorzitter)      (penningmeester) 
 
 


