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Museum om de Hoek - Financieel Jaarverslag 2020 
 
Het jaar 2020 was administratief bijzonder voor het Museum om de Hoek, doordat de penningmeester 
onverwacht overleed en de functie moest worden gewisseld zonder goede overdracht. 
 
Baten en lasten 2020 
Zo is er geen begroting overgedragen, aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden in hoeverre men deze 
heeft aangehouden. 
 

2020 lasten baten saldo 
 bankkosten  €         124,65   €                       -     €     -124,65  
 kantoorkosten  €         214,27   €                  7,98   €     -206,29  
 website  €         618,94   €                       -     €     -618,94  
 vergaderen  €            28,35   €                       -     €       -28,35  
 representatie  €         254,25   €                       -     €     -254,25  
 DKMG (1000 stuks)  €      2.605,00   €              311,85   €  -2.293,15  
 afschrijving DKMG  €        -911,75   €                       -     €       911,75  

subsidies  €                  -     €              700,00   €      700,00  
 overige  €              7,50   €                       -     €          -7,50  
 subtotaal  €      2.941,21   €          1.019,83   €  -1.921,38  
 openstaande 

schulden/vorderingen  €              5,85   €                 15,00   €           9,15  van 2020 naar 2021 

 
 €      2.947,06   €           1.034,83   €  -1.912,23  

  
Balans 2019 versus 2020 
Een andere bijzonderheid in de financiën van het Museum om de Hoek is, dat er niet echt sprake is van een 
balans. Toch is er dit jaar een opgesteld. Het enige werkelijke item dat daarop staat, is de voorraad van De 
Kleine Museum Gids (DKMG). Deze voorraad bedroeg aan het eind van het jaar 2020 nog 70% van de 
ingekochte voorraad, en daarop is 50 % afgeschreven in verband met het snelle verloop van de actuele inhoud. 
Eind volgend 2021 zal de andere helft zijn afgeschreven, voor zover niet uitgegeven. 
 
Balans  31-12-2020 31-12-2019 

ACTIVA    

vaste activa  € - € - 

vlottende activa voorraad DKMG € 911,75 € - 

 kortl. vorderingen € 9,15 € - 

liquide middelen  € 1.523,69 € 4.356,82 

Totaal  € 2.444,59 € 4.356,82 

    

PASSIVA    

eigen vermogen  € 2.444,59 € 4.356,82 

crediteuren  € - € - 

Totaal  € 2.444,59 € 4.356,82 

 
Overige 
De productie van DKMG is begin 2020 gefinancierd door een subsidie van de gemeentelijke instelling MAEX, die 
in 2019 is uitbetaald. Eind 2020 is een nieuwe subsidie bij MAEX aangevraagd, die gedeeltelijk is toegezegd: ter 
oprichting van een kennisbank waardoor de deelnemende instellingen van Museum om de Hoek hun 
gezamenlijke kennis synergetisch kunnen gebruiken, en voor het vervaardigen van promotionele video’s. 
 
Voor het overige blijft het standpunt dat door de Stichting Museum om de Hoek aan te vragen subsidies en 
andere financiële bijdragen niet ten koste van subsidies van de deelnemende instellingen mogen gaan. 


