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Geacht Bestuur, 
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jaarrekening over 2019 aan. 

 
 
 
 
 

Hoogachtend, 
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Bestuursverslag 2019 

 

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van het Valkerij 
en Sigarenmakerij Museum, het waarborgen van het voortbestaan van 
deze instelling en de educatieve functie daarvan gestalte te geven, 
alsook maximaal toegankelijk maken van de collectie van het museum 
en voorts al datgene dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het 
woord. 

 

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door: 

a) het in eigendom of langdurig bruikleen verwerven van voorwerpen 
verband houdende met de valkerij en de sigarenmakerij; 

b) het beheren en het toezicht houden op het restaureren, 
conserveren en tentoonstellen van de onder a) hiervoor bedoelde 
voorwerpen; 

c) het samenwerken met instellingen in de regio of waar gewenst 
waarvan de activiteiten rechtstreeks of zijdelings verband houden 
met de stichting en voorts al die wettige middelen die tot het 
gestelde doel dienstig zijn. 

 

Middelen 

Het vermogen van de stichting komt voort uit: 

a) bijdragen van particulieren en/of instellingen en/of bedrijven 
b) subsidies en andere opbrengsten 
c) hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enige 

lei andere wijze verkrijgt 
 

Uitgeoefende activiteiten 

 het ontvangen van bezoekers van het museum 
 het ontvangen en begeleiden van scholieren bij bezoek aan het 

museum 
 het geven van rondleidingen 
 de collectie toegankelijk maken voor het publiek 
 het beheren van de collectie 



 

 

 nieuwe collectie items trachten te verwerven 
 het beheren van de bibliotheek 
 het digitaliseren van documenten 
 halfjaarlijkse nieuwsbrief voor vrienden en externe relaties 
 het ontwikkelen van plannen voor de groei van het 

Sigarenmakerij Museum tot een Nederlands Sigarenmakerij 
Museum 

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van het museum is als volgt samengesteld: 

- B.J.E. Mondelaars (voorzitter) 
- C. H. Streng (vice-voorzitter) 
- J.M.C. Jansen (penningmeester) 
- W.J.C.J. Pullens (secretaris) 
- L.W. De Wit-Mekking (lid) 

 

Bezoekers 

Het aantal bezoekers in 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald. Over 
2019 bedroeg het aantal bezoekers 3.232, terwijl dit over 2018 3.691 
bedroeg. Het bestuur zoekt samen met de commissie PR/marketing 
continu naar mogelijkheden om het aantal bezoekers verder te laten 
stijgen. 

 

Toekomstplannen Sigarenmakerij Museum 

De wens is aanwezig om het Sigarenmakerij Museum te laten uitgroeien 
tot het Nederlands Sigarenmakerij Museum. De hiertoe in het leven 
geroepen werkgroep heeft in samenwerking met een extern bureau een 
concept idee ontwikkeld voor de inhoud van een Nederlands 
Sigarenmakerij Museum te komen. Het bestuur is druk bezig om te 
zoeken naar fondsen voor het realiseren van de omzetting van het 
huidige Sigarenmakerij Museum naar het Nederlands Sigarenmakerij 
Museum. Het bestuur onderzoekt momenteel de financiële haalbaarheid 
van dit project. Het bestuur heeft diverse subsidiefondsen benaderd ter 
verkrijging van de financiële middelen. Gebleken is echter dat het bij 
subsidiefondsen gevoelig ligt om een sigarenmakerij museum te 
ondersteunen, dit mogelijk vanwege de negatieve associatie met 
tabak/roken. 



 

 

 

Het museum wil insteken op de sociale, maatschappelijke, culturele en 
historische aspecten én het maatschappelijk erfgoed van de 
sigarenmakerij. Daarbij past het zeker ook om de aandacht te richten op 
de wijze waarop de laatste decennia naar het roken wordt gekeken. Met 
deze insteek wordt getracht de benodigde financiële steun van diverse 
subsidiefondsen te verkrijgen. 

 

Het museum heeft een extern bureau ingeschakeld (Bureau Karel 
Franken) om samen met het museum een concept te ontwikkelen voor 
de uitbreiding van het sigarenmakerij museum. Dit traject is inmiddels 
gestart en loopt momenteel nog. 

 

Museumweekend en museumnacht  

Het museumweekend van 13 en 14 april 2019 is voor het Valkerij en 
Sigarenmakerij museum zeer succesvol verlopen. Het aantal bezoekers 
(362) was aanmerkelijk hoger dan vorig jaar. We kunnen spreken van 
ongeveer een verdubbeling. Tijdens dit weekend waren er vele 
activiteiten: het bezichtigen van vele levende roofvogels, zoals valken, 
haviken, een steenarend en diverse uilen. 
Op zaterdag is in de filmzaal een workshop roofvogelherkenning 
gegeven. 
In het Sigarenmakerij Museum waren als extra de onlangs verkregen 
oude vaandels van harmonie UNA geëxposeerd. 
Voor de kinderen waren er speciale doe-activiteiten zoals het maken van 
sigarenbandjes, het maken van trekvalkjes, levensgrote puzzels leggen 
etc. Al met al een geslaagd weekend. 
 

Met dank aan de inzet van diverse vrijwilligers van het museum die 
beide evenementen mede mogelijk hebben gemaakt. 

 

Interne organisatie 

In 2019 zijn er een aantal vrijwilligers teruggetreden en hebben wij ook 
een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. 

Het aantal vrijwilligers binnen het museum bedraagt circa 45. 



 

 

 

In het kader van de jaarlijkse vrijwilligers dag hebben de vrijwilligers en 
hun partners een bezoek gebracht aan het Weverijmuseum in Geldrop. 
Een bijzonder geslaagde dag. 

Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen organiseerde het bestuur 
ook drie keer per jaar een ‘ Grand Café’ overleg, waar vrijwilligers een 
divers scala aan onderwerpen ter sprake kunnen brengen bij het 
bestuur. Voorts heeft er twee maal een werkoverleg plaatsgevonden van 
de vrijwilligers. 

 

 

Educatie 

De commissie Educatie heeft in 2019 diverse activiteiten georganiseerd 
. Op de jaarlijks door de provincie ingestelde Museumschatjes heeft ons 
museum ook in 2019 actief haar medewerking verleend. Basisscholen 
uit Valkenswaard en omgeving hebben deelgenomen aan deze activiteit 
waarbij kinderen van basisscholen gratis kunnen kennismaken met ons 
museum. 

 

Ook heeft het museum, net als in voorgaande jaren, deelgenomen aan 
het project van Erfgoed Brabant ‘ Op stap met Jet en Jan’. Aan de hand 
van twee leeftijdsgenootjes uit 1910 maken de kinderen kennis met 
thema’s als kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 
1910. 

 

De educatiecommissie heeft tevens een programma opgezet voor 
museumbezoek door het voortgezet onderwijs en VMBO, waarbij het 
museum enkele honderden scholieren heeft mogen ontvangen. 

 

PR/Marketing 

Het museum heeft voor de tweede keer deelgenomen aan de bus-idee 
dag op 31 oktober in Boskoop. De bus-idee dag wordt speciaal 
georganiseerd voor touroperators en busondernemingen om ideeën op 



 

 

te doen voor bestemmingen voor dagtochten. Het museum was 
aanwezig met een stand. De ervaringen over deelname aan deze dag 
zijn positief geweest. Het aantal bezoekers op de bus-idee dag is ten 
opzichte van voorgaand gestegen. Het voornemen bestaat om ook 
komend jaar aan de bus-idee dag deel te nemen. 

 

Op woensdag 21 augustus is Museum TV de hele dag in het museum 
actief geweest om een film te maken over ons museum. Dit is mede 
mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant en 
het Prins Bernhard fonds. Alle musea waar Museum TV mee 
samenwerkt hebben op de website van MuseumTV een eigen pagina. 
Op de pagina staan beelden en koppelingen om een optimaal beeld te 
schetsen van ons museum en mensen aan te sporen een bezoek te 
brengen aan ons museum. Voorts hebben wij hieruit voortvloeiend 
tevens een mini documentaire van circa 6,5 minuten, een promo van 50 
seconden en drie social media bites van 20 seconden ontvangen. Van 
de mini documentaire beschikken we ook over een Engelse versie. 

 

De (promo) film is geplaatst op de website van het museum en tevens 
op de website van visitvalkenswaard.nl en van bus-idee. 

 

Overige PR/marketing activiteiten zijn geweest: 

- Het maken en plaatsen van een grote huif welke is geplaatst in de 
vitrine van de toegangsdraaideur bij de Kempervennen. Op deze 
wijze worden bezoekers van de Kempervennen attent gemaakt op 
het museum. 

- Het museum heeft een vlogger benadert om door middel van deze 
vlogger het museum ook bij jongeren onder de aandacht te 
brengen. 

 

Pracht en Praal aan de Europese hoven 

In april 2019 is een nieuwe subsidieregeling gekomen vanuit de 
Provincie Noord-Brabant. De subsidie is bedoeld voor kleine en 
middelgrote musea in Brabant. 

De subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van plannen die gericht 
zijn op structurele vernieuwingen in het tonen van de collectie, 



 

 

samenwerking (tussen musea) en toekomstbestendige 
publieksactiviteiten. 

 

Hiertoe is aan twee ontwerpbureaus gevraagd een concept te 
ontwikkelen voor een diorama (in de nis tussen het reisoverzicht en de 
vangplaats) waarin het rijke leven aan de Europese hoven van de 17e 
eeuw. Louis Quatorze-stijl, wordt verbeeld en dat in samenhang met de 
valkerij. In overleg met de vrijwilligers is een definitief ontwerp gemaakt. 

 

In 2019 is de subsidiebeschikking ontvangen en zijn de voorbereidingen 
getroffen om het ontwerp te realiseren. De bouw werkzaamheden zijn in 
2020 gestart. 

 

Legge 

De nieuwe legge is in 2019 gereed gekomen; een fantastische 
verbetering ten opzichte van de vorige situatie. De zichtbaarheid van de 
vangplaats, het gebruik van belichting van de besproken onderdelen 
evenals het gebruik van de monitoren die een groter beeld van de 
onderdelen tonen zijn een geweldige verbetering en een aanwinst voor 
het museum. 

Een goede vangplaats (legge) was door de eeuwen heen een belangrijk 
onderdeel van de valkenjacht. De vangplaats is ook in ons museum een 
zeer belangrijk onderdeel dat nodig in een nieuwe jas moest worden 
gestoken. Een team van medewerkers heeft een enorme klus geklaard. 
Een eindresultaat om trots op te zijn. 

 

Permanente Vangplaats 

Het bestuur heeft met de directie van De Groote heide een verkennend 
overleg gevoerd over de wens van ons museum om in de omgeving van 
de Achelse Kluis langs het fietspad naar het Leenderbos een 
permanente vangplaats te realiseren. Het aanleggen van de vangplaats 
betreft een beperkte uitgave, maar om vernieling van de vangplaats 
tegen te gaan is een goede permanente omheining nodig. De Groote 
Heide en de gemeente Valkenswaard hebben aangegeven dat 



 

 

momenteel geen financiële middelen aanwezig zijn om dit te realiseren. 
Het bestuur blijft de mogelijkheden bestuderen om dit in de toekomst 
alsnog mogelijk te maken. 

 

Ontvangen schenking 

Het museum heeft een schenking ontvangen van Peter Bekkers in de 
vorm van boeken, beeldmateriaal, porseleinen beelden en schilderijen 
over de valkerij. Bovendien ontvingen we zijn uitgebreide en uitvoerig 
gedocumenteerde stamboom. Peter Bekkers stamde af van een 
Valkenswaards valkeniersgeslacht. 

 

Cultuurraad Valkenswaard 

De gemeente Valkenswaard heeft in 2018 een Cultuurraad ingesteld. 
Het cultuurbeleid is vastgelegd in de Cultuurnota welke het uitgangspunt 
is voor het cultuurbeleid van de gemeente Valkenswaard in de komende 
jaren. Op zaterdag 2 november heeft de voltallige cultuurraad een 
bezoek gebracht aan ons museum en heeft een delegatie van het 
bestuur met de leden van de cultuurraad de visie en standpunten van 
ons museum kunnen toelichten. 

 

Financiën 
Het bestuur streeft naar een gezonde financiële uitgangssituatie, zodat 
beperkte tegenvallers binnen de exploitatie opgevangen kunnen worden. 
Het museum heeft geen langlopende schulden en beschikt ultimo 2019 
over een eigen vermogen van EUR 58.4591 (2018: EUR 64.825). Het 
saldo van de baten en lasten bedroeg over 2019 EUR 6.334 verlies 
(2018: EUR 2.277 verlies). 

 

Dankwoord 

Ook dit jaar hebben de vrijwilligers zich weer met veel enthousiasme  
ingezet voor het museum. Het bestuur wil dan ook alle vrijwilligers 
bedanken voor het inzet in 2019. Het museum draait op vrijwilligers. 
Zonder vrijwilligers geen museum! 

 



STICHTING
VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM

BALANS PER 31-12-2019

ACTIVA PASSIVA

31-12-19 31-12-18 31-12-19 31-12-18

Vaste activa Eigen vermogen

Inventaris 3.885        7.442        Kapitaal -               -              

Overige reserves 3.989        3.989        
Bestemmingsfonds collectie en restaur. 35.409      35.405      

Vlottende activa Bestemmingsreserve investeringen 18.036      21.593      
Algemene bestemmingsreserve 1.057        3.838        

Voorraden 2.000        2.000        
58.491      64.825      

Vorderingen
Kortlopende schulden

Debiteuren 387           811           
Omzetbelasting 7.945        4.530        Crediteuren 661           20             
Vooruitbetaalde huur 3.398        3.353        Te betalen kosten 16             12             
Nog te ontvangen bedragen 1.021        738           
Vooruitbetaalde bedragen 100          100           677           32           

12.851      9.532        

Liquide middelen
Rabobank rc 676           4.152        
Rabobank spaarrekening 4.086        6.085        
Rabobank Collectiefonds 35.409      35.405      
Kas 261           241           

40.432      45.883      

59.168      64.857      59.168      64.857    



STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
X € 1 realisatie begroting realisatie

2019 2019 2018

BATEN
Opbrengsten 18.118      20.400       19.389      
Subsidies en donaties 53.000      53.000       53.038      
Totaal 71.118      73.400       72.427      

LASTEN
Inkoopwaarde van de omzet 5.750        6.800         4.952        
Personeelskosten 5.310        4.100         4.104        
Huisvestingskosten 42.938      43.300       42.538      
Verkoopkosten 6.293        3.950         4.109        
Algemene kosten 13.609      7.925         11.947      
Afschrijvingskosten inventaris 3.557        7.100         7.063        
Som der bedrijfslasten 77.457      73.175       74.713      

Bedrijfsresultaat 6.339-        225            2.286-        

Rentebaten 5               20              9               

Saldo 6.334-      245           2.277-        

Bestemming saldo:
Mutatie overige reserves -                -                
Mutatie Bestemmingsfonds collectie en retauratie 4-               33-             
Mutatie Bestemmingsreserve investeringen 3.557        574-           
Mutatie algemene reserves 2.781        2.884        

6.334      2.277        

Resultaat -              -               



 

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Valkerij en Sigarenmakerij Museum is feitelijk en statutair gevestigd op Oranje 
Nassaustraat 8 B, 5554AG te Valkenswaard en is ingeschreven bij het handelsregister onder 
nummer 41087167. 

Algemene toelichting  

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon  

De activiteiten van Stichting Valkerij en Sigarenmakerij Museum bestaan voornamelijk uit: 
het beheer en de exploitatie van het Valkerij en Sigarenmuseum, het waarborgen van het 
voortbestaan van deze instelling en de educatieve functie daarvan gestalte te geven, alsook 
het maximaal toegankelijk maken van de collectie van het museum en voorts al datgene dat 
met een en andere rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in 
de ruimste zin van het woord. 
 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder 
winststreven (RJ 640). 
 
Activa en passiva 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. 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa (waaronder de museumcollectie) worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Voorwerpen in bruikleen (collectie) 
De in bruikleen gegeven voorwerpen zijn niet eigendom van de Stichting Valkerij en 
sigarenmuseum en zijn daarom niet in de balans opgenomen. 
 

Voorraden  

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. 
 
De verkrijgingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging) alsmede de 



 

 

gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.  
 
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 

Vorderingen  

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld 
hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar. 

Liquide middelen  

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen  

Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves en fondsen. 
 
Bij de oprichting van de Stichting Valkerij en sigarenmuseum is door de stichters geen 
stichtingskapitaal ter beschikking gesteld. Het vermogen van de stichting moet worden 
aangewend om het in de statuten vermelde doel te verwezenlijken. De overige reserves zijn te 
beschouwen als vrij besteedbaar vermogen. 
 
Bestemmingsreserve 
Het bestuur van Stichting Valkerij en sigarenmuseum heeft een deel van de reserves 
afgezonderd voor een speciaal doel. 
 
Bestemmingsfonds 
Derden van Stichting Valkerij en sigarenmuseum hebben een deel van de reserves 
afgezonderd voor een speciaal doel. 
 
 

Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een 
verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
 
 

B Grondslagen voor resultaatbepaling 
 

 
Algemeen  
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal 
der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten in het 
jaar waar ze betrekking op hebben. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is 
aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het 
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de 
desbetreffende bestemmingsreserve of- fonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve of –
fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.  
 
 
 
 



 

 

 
Subsidies  
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting Valkerij en sigarenmuseum de 
condities voor ontvangst kan aantonen.  
 
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden direct in 
mindering gebracht op de investering en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de 
staat van baten en lasten.  
 
Donaties 
Bijdragen van donateurs worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 
 
De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van 
baten en lasten verantwoord. 

Lasten  

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

Afschrijvingen op materiële vaste activa  

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 

Rentebaten en lasten  

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden 
betaalde interest. 
 
 
   



STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA
X € 1 realisatie realisatie

2019 2018
Vaste activa 

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële activa worden als volgt weergegeven:

Stand per 1 januari:
Aanschaffingswaarde 36.725      36.725      
Cumulatieve afschrijvingen 29.283-      22.220-      
Boekwaarde per 1 januari 7.442      14.505      

Mutaties:
Investeringen -                -                
Afschrijvingen 3.357-        7.063-        
Sadlo mutaties 3.357-      7.063-        

Stand per 31 december:
Aanschaffingswaarde 36.725      36.725      
Cumulatieve afschrijvingen 32.840-      29.283-      
Boekwaarde per 31 december 3.885      7.442        
Afschrijvingspercentages 20% 20%

Vlottende activa

Voorraden 2.000      2.000        

Bij de waardering van de voorraden is rekening gehouden met incourantheid.
De voorziening voor incourantheid per 31-12-2019 bedraagt € 1.120 en is in 
mindering gebracht op de voorraadwaarde.

Vorderingen

Debiteuren 387           811           
Omzetbelasting 7.945        4.530        
Vooruitbetaalde huur 3.398        3.353        
Nog te ontvangen bedragen 1.021        738           
Vooruitbetaalde bedragen 100           100           

12.851    9.532        

Liquide middelen
Rabobank rc 676           4.153        
Rabo spaarrekening 4.086        6.085        
Rabobank Collectiefonds 35.409      35.404      
Kas 261           241           

40.432    45.883      



Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen
De liquide middelen staan tot een bedrag van € 35.409 niet ter vrije beschikking. 
Dit betreft een collectiefonds bij de Rabobank verkregen uit legaten waarop een bestedingsklem zit
ter hoogte van de omvang van het bestemmingsfonds collectie en restauratie.



STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA
X € 1

realisatie realisatie
Eigen vermogen 2019 2018

Overige reserves
Stand per 01-01 3.989        3.989        
Uit resultaatverdeling -                -                
Stand per 31-12 3.989      3.989        

Het vermogen van de stichting moet worden aangewend om het in de statuten vermelde doel te verwezenlijken.
De overige reserves zijn te beschouwen als vrij besteedbaar.

Bestemmingsfonds collectie en restauratie
Stand per 01-01 35.405      35.372      
Dotaties: 4               1.127        

35.409      36.499      
Onttrekkingen: afschrijvingskosten t.b.v. collectie sigarenmakerij 1.094-        
Stand per 31-12 35.409    35.405      

De bestemmingsreserve collectie en restauratie betreft een geoormerkte reserve verkregen uit legaten voor 
een bedrag van € 35.409. De beperkte bestedingsmogelijkheid is opgelegd door derden. Dit fonds mag alleen
aangewend worden voor investeringen t.b.v. collectie en restauratie van het valkerij- en sigarenmakerij-
museum.

Bestemmingsreserve investeringen
Stand per 01-01 21.593      21.019      
Dotaties t.b.v.:
Investeringen in o.a. valkerij- en sigarenmakerijmuseum 3.659        

21.593      24.678      
Onttrekkingen tbv:
Afschrijvingskosten investeringen 3.557-        3.085-        

Stand per 31-12 18.036    21.593      

Op basis van bestuurlijk besluit is een bestemingsreserve gevormd voor een bedrag van € 18.036.
De bestemmingsreserve investeringen is bestemd voor geplande investeringen.



STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA
X € 1

Algemene bestemmingsreserve
Stand per 01-01 3.838        6.722        
Dotaties: -                -                

3.838        6.722        
Onttrekkingen: overige mutaties in de reserves 2.781-        2.884-        
Stand per 31-12 1.057      3.838        

Op basis van bestuurlijk besluit is een bestemingsreserve gevormd voor een bedrag van € 1.057.
Uit de de algemene bestemmingsreserve worden onvoorziene kosten voldaan.

Kortlopende schulden

Crediteuren 661           20             
Te betalen kosten 16             12             

677         32            



STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
TOELICHTING OP DE 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN realisatie begroting realisatie
X € 1 2019 2019 2018

Opbrengsten

Entreegelden        10.021          9.000        11.517 
Verkoop attributen             615             900             958 
Opbrengsten foyer en workshops          7.482        10.500          6.914 

      18.118       20.400        19.389 

Subsidies en donaties

Gem.Valkenswaard structurele subsidie 53.000      53.000       52.680      
Overige subsidies en donaties             358 

      53.000       53.000        53.038 

Inkoopwaarde van de omzet
Inkoopkosten          5.750          6.800          4.952 
Mutatie voorraden                  -                  -                  - 

        5.750         6.800          4.952 

Personeelskosten

Vrijwilligersdag en nieuwjaarsreceptie 2.805        2.800         2.881        
Studiekosten 2.292        600            596           
Overige personeelskosten 213           700            627           

5.310      4.100        4.104        

Huisvestingskosten

Huur 40.232      41.000       39.853      
Onderhoud 1.638        1.000         1.448        
Schoonmaakkosten 1.068        1.300         1.237        

42.938    43.300     42.538      

Verkoopkosten

Advertenties en reklame 2.260        800            1.862        
Marketing- en beurskosten 2.511        1.700         511           
Kosten museumweekend en -nacht 500           700            800           
Overige verkoopkosten 1.022        750            936           

6.293      3.950        4.109        



STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM 4.109        
TOELICHTING OP DE 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
X € 1 realisatie begroting realisatie

2019 2019 2018

Algemene kosten

Communicatiekosten en porti 816           1.000         1.355        
Contributies en abonnementen 2.229        2.200         2.725        
Verzekeringen 1.487        1.450         1.419        
Kantoorbenodigdheden 1.483        1.000         1.651        
Onderhoud automatisering en inventaris 5.537        1.100         3.665        
Advieskosten 1.346        500            750           
Drukwerk 525           500            158           
Bankkosten 186           175            224           

13.609    7.925        11.947      

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten inventaris 3.557      7.100        7.063        

Rentebaten

Rente-opbrengsten 5             20             9              



 

 

OVERIGE GEGEVENS 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen  

Huurverplichtingen: 
De stichting huurt vanaf 1 december 2000 een gedeelte van het Cultuurcentrum Carolus aan 
de Oranje Nassaustraat 8 te Valkenswaard van NV Monumenten Fonds Brabant. De 
huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 december 2000 en 
eindigde op 30 november 2005, waarbij de overeenkomst telkens doorloopt voor een 
aansluitende periode van 5 jaar. Over 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 is € 40.232 
aan huur in rekening gebracht. De huur voor 2020 bedraagt ongeveer € 3.398 excl. btw per 
maand. 
 
Gebeurtenissen na Balansdatum 

Er hebben tussen balansdatum en het uitbrengen van dit rapport geen gebeurtenissen 
plaatsgevonden die een ander beeld werpen op de cijfers opgenomen in de jaarrekening 
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 
 
Voorstel resultaatverwerking 

Het bestuur van Valkerij en Sigarenmakerij Museum stelt voor het resultaat de volgende 
bestemming te geven: 
 
Het saldo over 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 ad € 6.334 negatief wordt voor een bedrag 
ad € 2.781 negatief onttrokken aan de Algemene bestemmingsreserve, voor een bedrag ad € 4 positief 
toegevoegd aan het Bestemmingsfonds collectie en restauratie, voor een bedrag ad € 3.557 negatief 
onttrokken aan de Bestemmingsreserve investeringen. 

Deze voorgestelde resultaatverdeling is reeds verwerkt in de jaarrekening 2019 van de stichting. 
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