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Geacht Bestuur, 
 
In overeenstemming met de statuten van de stichting bieden wij u hierbij de 
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Voorzitter       Penningmeester 
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Inhoudelijk jaarverslag 2015 
 

 
 
Het jaar 2015 kan beschouwd worden als een overgangsjaar. Een aantal 
belangrijke ontwikkelingen zijn in de loop van het jaar in gang gezet, maar zullen 
pas in de komende jaren tot wasdom komen. 
 
 
1.Ontwikkelingen 
De scholieren van met name scholengemeenschap WereDi hadden in het verleden 
aangegeven andersoortige films te prevaleren, waarbij snellere variatie en actie tot 
de wensen behoorde. In lijn hiermee heeft het museum aan een docent van 
scholengemeenschap WereDi opdracht verstrekt een op de scholieren 
toegespitste film over de sigarenmakerij in Valkenswaard samen te stellen. Deze 
film is door de scholieren enthousiast ontvangen. Ook zijn er in het afgelopen jaar 
korte filmpjes gemaakt over de handelingen bij het sigaren maken: zowel het 
maken van bosjes als het opleggen van het dekblad zijn in een paar filmpjes 
vastgelegd. 
Een reeds lang gekoesterde wens bestond eruit de kleding van de poppen bij de 
hoge en bij de lage vlucht te vervangen door kleding zoals reglementair 
voorgeschreven voor de leden van de toenmalige Loo Hawking Club. Deze ingreep 
bleek bij nader inzien omvangrijker te zijn dan aanvankelijk ingepland. In de 
tweede helft van 2015 is met dit project een start gemaakt, maar in tegenstelling tot 
de aanvankelijke verwachtingen, zal dit project pas in de loop van 2016 kunnen 
worden afgerond. 
Ook ons museum moet met zijn tijd mee: in de loop van 2015 is een start gemaakt 
met de aanwezigheid van het museum op Twitter en Facebook. Met enige 
regelmaat zijn hierop korte berichten geplaatst, het zou wenselijk zijn als in de 
toekomst een vrijwilliger deze taak integraal op zich zou willen nemen en het 
museum actief wil promoten op deze sociale media. 
 
 
2. Financiering van het museum 
In 2015 heeft de gemeente Valkenswaard een nieuw subsidiebeleid geformuleerd 
en vastgesteld. Dit heeft ook consequenties voor de subsidie die het museum 
jaarlijks van de gemeente ontvangt. Een van de pijnpunten bestaat eruit dat de 
gemeente in de komende jaren geen indexering meer zal toepassen, waardoor de 
hoogte van de subsidie en de kosten voor de huisvesting systematisch verder uit 
elkaar zullen lopen. Dit is een te verwachten zorgpunt voor de toekomst van het 
museum. Ook zal het museum vanaf 2016 geen subsidie meer ontvangen voor de 
activiteiten rondom het museumweekend, waarbij het gebruikelijk is dat het 
museum gratis toegankelijk is voor bezoekers tijdens dit weekend. 
Voor het vervangen van de hierboven genoemde historisch verantwoorde kleding 
bij de hoge en de lage vlucht ontvangt het museum een subsidie van 50% van de 
kosten. Deze subsidie wordt verstrekt door de provincie via Erfgoed Brabant. Deze 
subsidie voor de basistaken van musea vervalt in 2016, of en zo ja welke andere 
subsidie hiervoor in de plaats zou kunnen komen is nog onbekend. 
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3. Met het oog op de toekomst 
Voor de toekomst van het Sigarenmakerij Museum heeft het bestuur zich reeds 
vaker de vraag gesteld of het wenselijk zou zijn dit museum te ontwikkelen tot het 
Nederlands Sigarenmakerij Museum. Om hierover een verantwoord besluit te 
kunnen nemen heeft het bestuur de werkgroep Nederlands Sigarenmakerij 
Museum ingesteld. In deze werkgroep hebben zowel vrijwilligers van het museum 
als externen zitting. De werkgroep heeft in 2015 met grote regelmaat vergaderd, 
wat heeft geleid tot het adviesrapport: “Lokaal, regionaal en/of Nationaal? Een 
advies inzake de mogelijke uitbouw van de afdeling sigarenmakerij naar een 
bovenlokaal niveau.” Dit adviesrapport zal in 2016 uitvoerig worden besproken met 
het bestuur van het museum en moeten leiden tot een bestuursstandpunt over de 
toekomst van het huidige Sigarenmakerij Museum. 
Als het Sigarenmakerij Museum naar een hoger niveau zal worden getild heeft dit 
ook consequenties voor de oppervlakte van het museum. In geval van een besluit 
tot uitgroeien naar het Nederlands Sigarenmakerij Museum zal de huidige 
oppervlakte van het Sigarenmakerij Museum moeten worden verdubbeld. Dit zal 
binnen het Carolusgebouw behoorlijk wat voeten in de aarde hebben. Idealiter zou 
het museum dan graag de beschikking hebben over de hele noordvleugel op de 
eerste etage. 
In het huidige tijdsgewricht wordt oral history hoog gewaardeerd. In de 
sigarenmakerij zal de oral history vooral geproduceerd moeten worden door 
sigarenmakers die de periode van het handmatig vervaardigen van sigaren nog 
hebben meegemaakt. Echter deze sigarenmakers worden steeds ouder en het 
aantal sigarenmakers slinkt zienderogen. Daarom heeft het bestuur aan Bureau 
Erasmus opdracht verstrekt om acht sigarenmakers te interviewen en deze 
interviews vast te leggen op film. Het ligt in het voornemen om deze films een 
prominente plaats te geven in het Sigarenmakerij Museum. 
Omdat de film over de sigarenmakerij die door een WereDi docent was gemaakt 
zo positief werd onthaald door de scholieren heeft het bestuur aan deze docent 
opdracht verstrekt om in het komende jaar ook een soortgelijke film over de valkerij 
te maken. 
 
 
4. Bezoek 
In de loop van 2015 hebben 3183 personen een bezoek gebracht aan het 
museum, dit is meer dan in 2014. De commissie marketing/PR heeft veel 
inspanning geleverd om meer groepen voor een museumbezoek te interesseren. 
Wij hopen dat hun inspanningen in 2016 voor verdere groei van het aantal 
bezoekers zal zorgdragen. 
In het kader van het project “Jet en Jan” hebben in de loop van het jaar 
basisschool kinderen van zes scholen uit Valkenswaard in het museum bezocht, 
waar zij allerhande doe-activiteiten uitvoerden die aansloten bij hun leeftijd. 
Basisschoolklassen kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheden van 
“Museum schatjes”. Dit is een project van de provincie dat schoolklassen die zich 
tijdig inschrijven de mogelijkheid biedt om gratis het museum te bezoeken. Hiervan 
hebben een beperkt aantal klassen van de basisscholen uit Valkenswaard gebruik 
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gemaakt, naar de mening van bestuur zou het voor de hand liggen dat nagenoeg 
alle scholen hiervan gebruik maken om met bijvoorbeeld de kinderen van de groep 
zeven of acht het museum te bezoeken en de kinderen te laten kennismaken met 
de historie van hun gemeente. Ook scholen buiten Valkenswaard zullen in de 
toekomst benaderd worden met de suggestie het museum te komen bezoeken. 
Tijdens het museumweekend 2015 werden, naast de mogelijkheid tot een gewoon 
museumbezoek, levende roofvogels getoond en konden bezoekers deze vogels 
bewonderen, desgewenst op de hand of op de schouder nemen en dit alles op de 
foto vereeuwigen. Daarnaast werd een robot-havik geshowd en deze robothavik 
maakte rondvluchten op een braak terrein aan de Carolusdreef, niet ver van het 
museum. De bezoekers waren erg onder de indruk van de mogelijkheden van 
deze robot-havik.  
Vanaf 1 juli 2015 is het museum lid geworden van de Museumkaart, voorheen de 
Museumjaarkaart. Vanaf genoemde datum konden bezitters van een Museumkaart 
gratis toegang krijgen tot ons museum. Dit heeft een gunstige invloed op het aantal 
bezoekers, het bestuur beraadt zich hoe de potentiële voordelen van de 
Museumkaart maximaal kunnen worden ingezet. 
In de tweede helft van 2015 was ook een toename van de groepsbezoeken 
merkbaar, we hopen dat deze tendens zich in 2016 versterkt doorzet. 
In het verleden gaven bezoekers regelmatig te kennen dat ze de mogelijkheid tot 
pinnen hadden verwacht. Vanaf maart 2015 is een nieuw kassasysteem ingevoerd 
met daaraan gekoppeld de mogelijkheid tot pinnen; de ervaringen tot nog toe leren 
ons dat steeds meer bezoekers van de mogelijkheid tot pinnen gebruik wensen te 
maken. De hoeveelheid kasgeld vermindert zienderogen. 
 
 
5. Externe relaties 
Met de wethouder cultuur vindt drie keer per jaar regulier overleg plaats. Tijdens dit 
overleg worden de ontwikkelingen binnen het museum en binnen de gemeente, 
voor zover relevant voor het museum, besproken. Hierbij komt ook aan de orde in 
welke mate het beleid van de gemeente en van het museum parallel lopen. 
Incidenteel en op ad hoc basis heeft overleg met Erfgoed Brabant plaats. Dit heeft 
met name betrekking op de toekomstige ontwikkeling van het museum en op ad 
hoc adviezen over gerezen vragen. 
Samen met het Steendrukmuseum is een plan ontwikkeld voor de verfraaiing van 
de voorgevel en van de entree van het Carolusgebouw. Doelstelling is om het 
gebouw voor passanten beter herkenbaar te maken als museumkwartier en op 
deze wijze meer bezoekers te kunnen begroeten bij de beide musea. Voor dit plan 
is een begroting opgesteld en vervolgens is gezocht naar subsidies voor de 
realisatie van dit plan. De gemeente heeft een subsidie van 50% van de hiermee 
samenhangende uitgaven toegezegd, daarnaast hebben het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het ANWB-fonds en het Monumentenfonds Noord-Brabant financiële 
ondersteuning toegezegd. 
In het kader van de groei naar het Nederlands Sigarenmakerij Museum heeft 
overleg met diverse (voormalige) sigarenfabrikanten plaatsgevonden. 
 
 
 



 7 

6. Vrienden van het museum 
Eenmaal per jaar heeft regulier overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden 
van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum plaats. Deze Stichting tracht financiële 
middelen voor het museum te verwerven om deze te kunnen inzetten voor nieuwe 
aanschaf en nieuwe ontwikkelingen in het museum. In principe wordt getracht 
uitgaven zoveel mogelijk via subsidies te dekken, aanvullingen worden 
gefinancierd, voor zover het bestuur van het museum niet over voldoende 
middelen beschikt, door de Stichting Vrienden.  
Twee keer per jaar wordt een nieuwsbrief verspreid onder de vrienden van het 
museum en onder de externe relaties. De redactie van deze nieuwsbrief is in 
handen van medewerkers van het museum. 
 
 
7. Interne organisatie 
In januari wordt jaarlijks een nieuwjaarsborrel gepland voor de medewerkers en 
hun partner. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en biedt onze medewerkers de 
gelegenheid om met alle collega’s van gedachten te wisselen. 
Om met elkaar over het wel en wee van het museum te kunnen overleggen vindt 
vier keer per jaar een Grand Café plaats. Dit is een bijeenkomst zonder een vooraf 
vastgestelde agenda, waarbij zowel van de zijde van de medewerkers als van de 
zijde van het bestuur punten aan de orde kunnen worden gesteld. Getracht wordt 
op deze wijze een open communicatie te bevorderen. Verder worden medewerkers 
via de e-mail en via de Rookpluim op de hoogte van veranderingen gehouden. De 
Rookpluim is een digitale informatiebrief voor alle medewerkers, verschijnt 
maandelijks en houdt onze vrijwilligers op de hoogte van alle ontwikkelingen 
binnen het museum. 
De jaarlijkse vrijwilligersdag vond in 2015 op 24 augustus plaats. In de namiddag 
werd het Nationaal Militair Museum in Soest bezocht. Dit is een nieuw museum en 
is voor de medewerkers van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum bijzonder 
interessant voor de wijze waarop het museum is opgezet en op welke wijze 
gebruik is gemaakt van audiovisuele ondersteuning. 
De commissie PR/marketing heeft een nieuw werkplan opgezet, met als doel het 
museum bekender te maken bij touroperators, verblijfaccommodaties en VVV’s, in 
de verwachting op deze wijze meer bezoekers in het museum te kunnen 
begroeten. 
Het werven van nieuwe vrijwilligers was lange tijd een moeilijk gebeuren. In het 
najaar van 2015 is in het Valkenswaards Weekblad een uitgebreid artikel 
verschenen over het museum, waarin tevens werd aangegeven dat het museum 
op zoek was naar nieuwe vrijwilligers. Gezocht werd naar o.a. vrijwilligers voor 
rondleidingen, voor ondersteuning in de foyer, voor hulp in de bibliotheek en voor 
scanwerkzaamheden. De respons op dit artikel was zeer positief, in de loop van 
het najaar van 2015 mochten we 10 nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Het spreekt 
voor zich dat alle overige medewerkers hiermee zeer ingenomen waren. 
Voor het Valkerij Museum is een nieuwe conservator benoemd: de heer Mark van 
Appeldorn, die zelf een actief valkenier is. Deze conservator zal een denktank 
rondom zijn persoon samenstellen, die een vijfjaren plan zal formuleren voor de 
verdere ontwikkeling van het Valkerij Museum. 
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8. Commissie educatie 
De werkwijze van de commissie educatie is in 2015 bijgesteld. De samenstelling 
van deze commissie bestaat niet langer uit een aantal vaste leden, maar 
afhankelijk van de soort bezoekers, worden leden voor deze commissie 
aangezocht. Voor deze commissie is een nieuwe coördinator gevonden: mevrouw 
Yolande van Lierop. Zij zal de taken en de werkwijze van deze commissie nader 
uitwerken. 
In 2015 is de Lesbrief Sigarenmakerij aangepast en is ook het aspect van de 
gezondheidsgevolgen van roken opgenomen en uitgewerkt. 
Met de cultuurcoaches van de gemeente Valkenswaard heeft af en toe overleg 
plaats, de cultuurcoaches hebben ook een rol in het doorgeven van informatie over 
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STICHTING
VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM

BALANS PER 31-12-2015
X € 1

ACTIVA PASSIVA

31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14

Vlottende activa Eigen vermogen

Voorraden 2.000        2.753        Kapitaal -                -                
Overige reserves 3.447        2.725        

Vorderingen 3.447        2.725        

Debiteuren 359           27             
Omzetbelasting 3.007        3.736        Voorzieningen
Nog te ontvangen rente 447           122           

Bestemmingsres. collectie en restuaratie 30.817      34.267      
3.813        3.885        Bestemmingsreserve investeringen 14.390      13.000      

Bestemmingsres. onderhoud inventaris 6.836        7.000        
Liquide middelen Algemene bestemmingsreserve 9.115        9.115        
Rabobank rc 6.660        8.205        
Rabobank spaarrekening 19.197      17.075      61.158      63.382      
Rabobank Collectiefonds 34.938      34.575      
Kas 115           115           
Bankstortingen onderweg 352           265           Kortlopende schulden

61.262      60.235      Te betalen kosten 2.470        766           

67.075      66.873      67.075      66.873      
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STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
X € 1 realisatie begroting realisatie

2015 2015 2014

BATEN
Opbrengsten 14.122      13.989       12.099      
Subsidies en donaties 57.364      58.604       60.174      
Totaal 71.486      72.593       72.273      

LASTEN
Inkoopkosten exploitatie foyer 4.131        3.685         2.292        
Inkoopkosten attributen 1.879        1.125         518           
Uitbesteed werk
Personeelskosten 2.857        2.700         2.593        
Huisvestingskosten 42.121      41.732       40.447      
Verkoopkosten 3.434        4.100         1.523        
Algemene kosten 6.602        7.950         5.941        
Aanschaffingen 10.250      11.000       18.511      
Som der bedrijfslasten 71.274      72.292       71.825      

Bedrijfsresultaat 212           301            448           

Rentebaten            510             200            122 

Resultaat 722           501            570           
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
 
Algemeen 
Bij de oprichting van de Stichting Valkerij en sigarenmuseum is door de 
stichters geen stichtingskapitaal ter beschikking gesteld. 
 
Toepasselijk verslaggevingsstelsel 
Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (titel 9 BW 2) is de 
rechtspersoon geen stichting waarop de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 
van toepassing zijn. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van 
RJ 640 ‘ Organisaties zonder winststreven’ . 
 
Museumcollectie 
De collectie voorwerpen van het museum wordt P.M. gewaardeerd. Aankopen 
worden in het jaar van aanschaf ten laste van het aankoopfonds 
‘bestemmingsreserve collectie- en restauratiefonds’ gebracht, (gedeeltelijke) 
financieringen uit subsidieregelingen en overige bijdragen en giften worden 
ten gunste gebracht van het aankoopfonds. 
 
Voorwerpen in bruikleen 
De in bruikleen gegeven voorwerpen worden P.M. gewaardeerd. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
B Grondslagen voor resultaatbepaling 
 
Algemeen 
In de rekening van baten en lasten worden verantwoord, met inachtneming 
van de grondslagen van waardering bij de balans, de baten en lasten die aan 
het boekjaar toegerekend moeten worden. 
 
Kosten 
Alle kosten zijn gewaardeerd op historische uitgaafprijzen. De kosten worden 
toegerekend aan de periode waarin de activiteiten worden gehouden 
 
Opbrengsten 
De opbrengsten van activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin de 
betreffende activiteit is gehouden 
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STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
TOELICHTING OP DE BALANS

realisatie begroting realisatie
Voorzieningen 2015 2015 2014

Bestemmingsreserve collectie en restuaratie
Stand per 01-01 34.267      34.211       34.211      
Dotaties: rente 300           300            364           

34.567      34.511       34.575      
Onttrekkingen: aankopen t.b.v. collectie sigarenmakerij 3.750-        -                 308-           
Stand per 31-12 30.817      34.511       34.267      

De bestemmingsreserve collectie en restauratie betreft een geoormerkte reserve verkregen uit 
legaten.

Bestemmingsreserve investeringen
Stand per 01-01 13.000      
Dotaties t.b.v.:
Touchscreentafels en filmproducties 9.000        8.000         8.000        
Kassasysteem 2.500         2.500        
Nieuwe folders 1.500         2.500        

22.000      12.000       13.000      
Onttrekkingen:
Filmportretten sigarenmakers 3.000        
Kassasysteem 2.720        
Nieuwe folders 1.890        

7.610        

Stand per 31-12 14.390      12.000       13.000      

De bestemmingsreserve investeringen is bestemd voor geplande investeringen.

Bestemmingsreserve onderhoud inventaris
Stand per 01-01 7.000        7.000         7.000        
Dotaties: electrische voedingspunten 1.000        -                 -               

8.000        7.000         7.000        
Onttrekkingen: onderhoud 1.164        -                 -               
Stand per 31-12 6.836        7.000         7.000        

De bestemmingsreserve onderhoud inventaris is bestemd voor het prepareren van op te zetten
valken en voor het vervangen van historische kostuums.

Algemene bestemmingsreserve
Stand per 01-01 9.115        9.115         9.115        
Dotaties: -               -                -               

9.115        9.115         9.115        
Onttrekkingen: -               -                 -               
Stand per 31-12 9.115        9.115         9.115        

Uit de de algemene bestemmingsreserve worden onvoorziene uitgaven voldaan.
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STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
TOELICHTING OP DE 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN realisatie begroting realisatie
X € 1 2015 2015 2014

Opbrengsten

Entreegelden         8.081 8.352                 8.134 
Verkoop attributen         1.337 1.460                    750 
Opbrengsten foyer         4.704 4.177                 3.215 

      14.122        13.989       12.099 

Subsidies en donaties

Gem.Valkenswaard structurele subsidie 52.681      51.954       51.954      
Gem. Valkenswaard overige subisdies o.a. bijdrage museumweekend            149 1.000                 1.899 
Bijdrage Ned. Vereniging voor de sigarenindustrie 2.500                 2.500 
St. Erfgoed Brabant         3.874 2.000                 2.621 
Stichting Vrienden van het Valkerij- en Sigarenmakerij Museum            600 1.000                 1.050 
Rabobank 150                       150 
Overige subsidies en donaties              60 

      57.364        58.604       60.174 

Personeelskosten

Vrijwilligersdag 1.571        2.000         1.967        
Overige personeelskosten 1.286        700            626           

2.857        2.700         2.593        

Huisvestingskosten

Huur 40.213      39.432       38.689      
Onderhoud 1.000        800            463           
Schoonmaakkosten 908           1.500         1.295        

42.121      41.732       40.447      

Verkoopkosten

Advertentie en reklame 1.296        1.000         774           
Kosten museumweekend 824           2.000         317           
Reis- en verblijfkosten 600            
Overige verkoopkosten 1.314        500            432           

3.434        4.100         1.523        
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STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
TOELICHTING OP DE 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
X € 1 realisatie begroting realisatie

2015 2015 2014

Algemene kosten

Porti-, telefoon- en faxkosten 357           900            618           
Contributies en abonnementen 2.812        1.600         1.424        
Verzekeringen 1.399        1.400         1.330        
Kantoorbenodigdheden 605           500            354           
Automatiseringskosten 1.127        1.800         1.613        
Advieskosten 1.000         
Drukwerk 272           500            515           
Bankkosten 30             50              42             
Overige algemene kosten 200            45             

6.602        7.950         5.941        

Aanschaffingen

Lespakketten 250           
Reservering t.b.v. touchscreentafels en filmproducties 9.000        4.000         8.000        
Reservering t.b.v. kassasysteem 2.500        
Reservering t.b.v. nieuwe folders 2.500        
Overige aanschaffingen 1.000        7.000         5.511        

10.250      11.000       18.511      

De aanschaffingen zijn rechtstreeks gefinancierd uit daartoe ontvangen subsidies en bijdragen
die onder de baten zijn verantwoord.

Rentebaten

Rente-opbrengsten 510           200            122           
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OVERIGE GEGEVENS 
 
De stichting heeft op de jaarrekening accountantsonderzoek laten doen. 
De beoordelingsverklaring is hierna opgenomen. 
 
De winst staat volgens de statuten, met in achtneming van de wettelijke 
bepalingen, ter beschikking van het bestuur van de stichting. 
 
Vooruitlopend op een daartoe door het bestuur te nemen besluit luidt het 
voorstel aan het bestuur met betrekking tot de bestemming van het resultaat 
2015 als volgt: 
 
Resultaat toe te voegen aan de reserves    € 722. 
 
Het voorstel van resultaatverdeling is in bijgaande balans verwerkt. 
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BEOORDELINGSVERKLARING 
 
 
Aan: het Bestuur van Stichting Valkerij- en sigarenmakerij Museum te 
Valkenswaard 
 
Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport1 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting 
Valkerij- en sigarenmakerij Museum te Valkenswaard beoordeeld. Het bestuur 
van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een 
beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het 
beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde 
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 
functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met 
betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze 
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van 
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van 
zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden 
ontleend. 
 
Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij 
zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Valkerij- en 
sigarenmakerij Museum te Valkenswaard per 31 december 2015 en van het 
resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in 
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
Valkenswaard, 23 mei 2016 
 
 
 
 
 
W.J.C.J. Pullens RA 
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