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Bestuur van de Stichting 
Valkerij- en Sigarenmakerij Museum 
Oranje Nassaustraat 8 B 
5554 AG VALKENSWAARD 
 
 
 
 
 
 
Datum:  28 mei 2015 
 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
In overeenstemming met de statuten van de stichting bieden wij u hierbij de 
jaarrekening over 2014 aan. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
B. Mondelaers      J. Jansen 
Voorzitter       Penningmeester 
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Inhoudelijk jaarverslag 2014 

Interne organisatie  

In 2014 is verder gewerkt aan de invulling van de notitie “samen verder”. Dit 
heeft geleid tot de notitie Uitgangspunten taken diverse geledingen, 
vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 juli 2014. Hierin wordt onder 
meer  de coördinatorfunctie opgesplitst in drie coördinator functies: 
coördinator rondleidingen, coördinator foyer en coördinator facilitaire zaken. 
In dit kader heeft ook de directeur van het Helmonds Museum een voordracht 
gegeven hoe dit museum aan de weg timmert. In 2014 zijn er een aantal 
vrijwilligers teruggetreden en hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers 
kunnen verwelkomen:… 
In het kader van de vrijwilligersdag 2014 hebben de vrijwilligers en hun 
partners een bezoek gebracht aan het Gallo-Romeins museum in Tongeren. 
Dit museum is onlangs vernieuwd en heeft onze vrijwilligers weer op 
gedachten kunnen brengen over aanpassingen in ons museum. Naast de 
maandelijkse bestuursvergaderingen organiseert het bestuur ook twee keer per 
jaar een Groot Café overleg, waar vrijwilligers alles ter sprake kunnen 
brengen dat naar hun mening voor verbetering in aanmerking komt. Daarnaast 
hebben de vrijwilligers onderling overleg georganiseerd, zonder aanwezigheid 
van het bestuur, om met elkaar af te stemmen over praktische regelingen. In 
2014 was het bestuur voor het eerst geconfronteerd met de eis van de 
gemeente Valkenswaard dat subsidieontvangers die meer dan € 25.000 
jaarbasis ontvangen gehouden zijn en accountants verklaring toe te voegen bij 
de financiële jaarrekening. Het bestuur betreurt deze eis van de gemeente, dit 
betekent alleen maar extra kosten voor het museum waar geen extra inkomsten 
tegenover staan, waardoor de financiële speelruimte van het bestuur alleen 
maar verkleind wordt. Het is het bestuur niet duidelijk waarom, naast een 
overduidelijke jaarrekening en financiële verantwoording, extra uitgaven voor 
een nodeloze accountantsverklaring worden geëist. 

 
 
 
Ontwikkelingen 
 
Met ingang van maart 2014 is er een aparte kamer beschikbaar voor de 
valkerijbibliotheek, voor de sigarenbibliotheek en voor de boekscanner. 
Externen kunnen in deze ruimte kennisnemen van de in de bibliotheek 
beschikbare boeken en tijdschriften, daarnaast biedt deze ruimte voor onze 
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vrijwilligers die met het scannen van de tabaksplant bezig zijn een betere 
werkruimte. Ook voor werkvergaderingen is deze ruimte beschikbaar. 
De niet tentoongestelde items van het Sigarenmakerij Museum, die voorheen 
in de kelder opgeslagen waren, zijn verhuisd naar de ruimte naast het 
Sigarenmakerij Museum, op de eerste etage. De bewaarvoorwaarden voor 
deze items zijn in deze ruimte aanzienlijk beter dan in de kelder. 
In 2014 is, mede dankzij de 50% subsidie van Erfgoed Brabant, alle 
verlichting in het Valkerij Museum en in het Sigarenmakerij Museum 
vervangen door Led verlichting. Dit betekent dat er in de toekomst minder 
energie verbruikt wordt, dat het aanlichten van de collectie aanzienlijk 
verbetert en dat de warmteontwikkeling aanzienlijk wordt gereduceerd. 
In 2014 is de foyer van het Carolusgebouw vernieuwd: nieuwe 
vloerbedekking, nieuwe tafels en stoelen, een nieuwe bar, een nieuwe 
geluidsinstallatie, nieuwe verlichting en een aantal verbeteringen in de keuken. 
Dit leidt er toe dat wensen van de bezoekers van ons museum in de toekomst 
beter gehonoreerd kunnen worden. 
Het bestuur was van plan de museum kaart per 1 januari 2015 in te voeren, dit 
is op praktische gronden niet mogelijk gebleken, het bestuur hoopt de 
museumkaart, in het verleden de museumjaarkaart, per 1 juli 2015 te kunnen 
invoeren. Samen gaand met het invoeren van de museum kaart is besloten de 
mogelijkheid tot pinnen te introduceren. In de loop van 2015 zal dit worden 
gerealiseerd. 
 
 
 
Financiering van het museum 
 
De gemeenteraad van Valkenswaard heeft beslist met ingang van 2015 op de 
subsidies aanzienlijk te korten. Het streven was de gemeentelijke subsidies 
met 20% te reduceren. Hiervoor heeft de gemeente het bureau Radar uit 
Amsterdam aangetrokken om zich te krijgen op de mogelijke 
subsidiereducties. Het museumbestuur heeft een uitvoerig gesprek gevoerd 
met dit bureau, nadat eerder schriftelijk op een aantal vragen was ingegaan. 
Uiteindelijk heeft het college geoordeeld niet op de subsidies van de musea te 
willen korten, daarna heeft de gemeenteraad besloten, naast het beëindigen 
van een aantal subsidies, in 2016 nogmaals naar de subsidiestromen te willen 
kijken. Naar het oordeel van de gemeenteraad dient de toekomstvisie van de 
gemeente Valkenswaard 2030 hierbij een belangrijk vergezicht te zijn. 
Opmerkelijk is dat begin 2014 de gemeente organisaties die meenden op 
inhoudelijke gronden aanspraak te moeten kunnen maken subsidieverhoging 
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heeft benaderd met het verzoek dit nader te onderbouwen. Dit staat enigszins 
op gespannen voet met het voornemen de subsidies met 20% te verminderen. 
 
 
 
Bezoek 
 
Het museumweekend 2014 heeft, evenals in eerdere jaren, ongeveer 400 
bezoekers getrokken. Dit was in overeenstemming met de verwachtingen. 
Het aantal bezoekers over 2014 was geringer dan in 2013. Hierbij is zeker aan 
de orde dat de commissie Marketing/PR in 2014 en slapend bestaan heeft 
geleid. Deze commissie heeft inmiddels er weer de nodige activiteiten 
ontplooid: benadering van touroperators, verblijfaccommodaties, etc. 
waardoor wij verwachten in 2015 weer een toename van het aantal bezoekers 
te kunnen vaststellen. 
 
 
 
Externe relaties 
 
In 2014 is ons museum toegetreden als lid van de VVV Valkenswaard. Dit 
lidmaatschap zal in de komende jaren nog nadere invulling moeten krijgen. 
Het museum is in het afgelopen jaar ook lid geworden van de Nederlandse 
Museumvereniging. Het museum hoopt in de toekomst te kunnen profiteren 
van de kennis, knowhow en ervaringswetenswaardigheden van de overige 
leden van de museumvereniging. Het museum is immers ook als gecertificeerd 
museum erkend door de Nederlandse Museumvereniging. 
In 2014 moest het register/certificering van ons museum door het Nederlands 
Museumregister opnieuw beoordeeld worden. Dit proces is omvangrijk 
geweest, het starten met een zelfanalyse die moest worden toegezonden aan 
het Nederlands Museumregister, vergezeld van de nodige documenten ter 
staving. Deze analyse was de start voor een audit op 25 augustus 2014, 
waarbij de Museumvereniging zich heeft verdiept in de precieze stand van 
zaken van ons museum. Met een groot aantal vrijwilligers is van gedachten 
gewisseld over de stand van zaken. Dit heeft ertoe geleid dat de certificering, 
register erkenning voor vijf jaar is verlengd op voorwaarde dat er een actueel 
collectie beleidsplan per ultimo 31 maart 2015 aan de Nederlandse 
Museumvereniging is voorgelegd. Dit is inmiddels gerealiseerd. 
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Met het oog op de toekomst 
 
Ons museum heeft het voornemen, voor wat betreft het Sigarenmakerij 
Museum, door te groeien naar het Nederlands Sigarenmuseum. Dit is 
afhankelijk van het verkrijgen van beschikbare ruimte in het Carolusgebouw, 
zowel de gebouweigenaar als de gemeente zijn op de hoogte van dit 
voornemen. Inmiddels is een werkgroep “Het Nederlands Sigarenmuseum” 
reeds een aantal jaren actief om een plan opstellen over de inhoudelijke 
invulling van “Het Nederlands Sigarenmuseum”. Zodra de gelegenheid zich 
voordoet dat we de oppervlakte van het Sigarenmakerij Museum zo ongeveer 
kunnen verdubbelen, kunnen we op basis van het werk van deze werkgroep 
startte met het opzetten van “Het Nederlands Sigarenmuseum”. 
In Groot-Brittannië is door het National Heritage Fund een schilderij van de 
Valkenswaardse valkenier Jan Peels achterhaald,  Jan Peels noemde zich in 
Groot-Brittannië John Pells. Ons museum was getipt over deze vondst, en 
heeft in 2014 de mogelijkheid gezien om een hoogwaardige kopie van dit 
schilderij aan te schaffen en in de getoonde collectie op te nemen. 
Op 11 december 2014 is de Valkenswaardenaar Henk van Mierlo aan de 
universiteit van Tilburg gepromoveerd op het onderwerp “Tabakswerkers, 
landbouwers en Patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een 
industrialiserende gemeenschap Valkenswaard 1850 – 1920”. Door deze 
studie beschikt ons museum inmiddels over een wetenschappelijke 
onderbouwing van zowel de valkerij als van de periode tot 1920 van de 
sigarenmakerij. Wellicht is ons museum in dit opzicht een witte raaf wat 
betreft de wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud van het museum. 
 
 
 
Commissie Educatie 
 
De Commissie Educatie van ons museum is met regelmaat ingeschakeld in het 
afgelopen jaar. Op de, door de cultuurcoaches van de gemeente Valkenswaard, 
georganiseerde culturele markten is iedere keer acte de présence gegeven. 
Op de jaarlijks door de provincie ingestelde Museumschatjes heeft ons 
museum ook in 2014 actief zijn medewerking verleend. Uiteindelijk hebben 
...basisscholen uit Valkenswaard en omgeving deelgenomen aan deze activiteit 
om op deze wijze de basisschool kinderen gratis te kunnen laten kennismaken 
met ons museum. 
Tevens hebben wij deelgenomen aan het nieuwe 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, 
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eten, spelen en werken in 1910. Een van de basisvoorwaarden om in 
aanmerking te komen voor het project was de toezegging om het project vijf 
jaar in het activiteitenprogramma op te nemen. De Educatie commissie is 
altijd op zoek naar verfrissende ideeën om vooral ook het sociaaleconomische 
aspect aan de jeugd door te geven, dus is daar volmondig ja op gezegd. 
Uiteindelijk hebben zes basisscholen uit Valkenswaard hierop ingetekend en 
zij zullen de komende jaren in dit project actief zijn. 
 
 
 
Vrienden van het Museum 
 
Met enige regelmaat wordt overleg gevoerd tussen het bestuur van de 
Stichting Vrienden van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum en het bestuur 
van het museum. Daar waar de financiële middelen van ons museum 
tekortschieten zijn de vrienden in het verleden hulpvaardig geweest om 
verantwoorde wensen van het museum financieel mogelijk te maken. In het 
afgelopen jaar heeft het museum een beeldscherm van de Stichting Vrienden 
ontvangen, dat in de foyer boven de balie is bevestigd en waarmee groepen of 
speciale individuele bezoekers een gepersonaliseerd welkom kunnen krijgen. 
De verwelkoming in het museum wordt hiermee aanzienlijk versterkt.  
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STICHTING
VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM

BALANS PER 31-12-2014
X € 1

ACTIVA PASSIVA

31-12-14 31-12-13 31-12-14 31-12-13

Vlottende activa Eigen vermogen

Voorraden 2.753        2.753        Kapitaal -                -                
Overige reserves 2.725        2.155        

Vorderingen 2.725        2.155        

Rc St. Beheer Foyer 2.434        
Debiteuren 27             27             Voorzieningen
Omzetbelasting 3.736        3.908        
Vooruitbetaalde huur 2.987        Bestemmingsres. collectie en restuaratie 34.267      34.211      
Nog te ontvangen rente 122           75             Bestemmingsreserve investeringen 13.000      -                

Bestemmingsres. onderhoud inventaris 7.000        7.000        
3.885        9.431        Algemene bestemmingsreserve 9.115        9.115        

Liquide middelen 63.382      50.326      
Rabobank rc 8.205        1.232        
Rabobank spaarrekening 17.075      7.000        
Rabobank Collectiefonds 34.575      34.211      Kortlopende schulden
Kas 115           115           
Bankstortingen onderweg 265           239           Te betalen kosten 766           2.500        

60.235      42.797      

66.873      54.981      66.873      54.981      
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STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
X € 1 realisatie begroting realisatie

2014 2014 2013

BATEN
Opbrengsten 12.099      18.000       19.969      
Subsidies en donaties 60.174      54.104       73.298      
Totaal 72.273      72.104       93.267      

LASTEN
Inkoopkosten exploitatie foyer 2.292        3.500         2.361        
Inkoopkosten attributen 518           500            975           
Uitbesteed werk 1.058        
Personeelskosten 2.593        3.000         1.538        
Huisvestingskosten 40.447      42.000       44.066      
Verkoopkosten 1.523        5.300         8.068        
Algemene kosten 5.941        5.650         11.059      
Aanschaffingen 18.511      12.000       23.916      
Som der bedrijfslasten 71.825      71.950       93.041      

Bedrijfsresultaat 448           154            226           

Rentebaten            122             100              75 

Resultaat 570           254            301           
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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 2014 2014 2013

Bestemmingsreserve collectie en restuaratie
Stand per 01-01 34.211      34.211       33.911      
Dotaties: rente 364           300            300           

34.575      34.511       34.211      
Onttrekkingen: aankopen t.b.v. collectie 308-           -                 -               
Stand per 31-12 34.267      34.511       34.211      

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

Bestemmingsreserve investeringen
Stand per 01-01
Dotaties:
T.b.v. touchscreentafels 8.000        8.000         
T.b.v. kassasysteem 2.500        2.500         
T.b.v. nieuwe folders 2.500        1.500         

13.000      12.000       -               
Onttrekkingen: -               -                 -               
Stand per 31-12 13.000      12.000       -               

De bestemmingsreserve investeringen is bestemd voor geplande investeringen.

Bestemmingsreserve onderhoud inventaris
Stand per 01-01 7.000        7.000         7.500        
Dotaties: -               -                 -               

7.000        7.000         7.500        
Onttrekkingen: onderhoud -               -                 500           
Stand per 31-12 7.000        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 2014 2014 2013

Opbrengsten

Entreegelden         8.134 12.000             12.995 
Verkoop attributen            750 2.000                 2.169 
Opbrengsten foyer         3.215 4.000                 4.342 
Overige opbrengsten            463 

      12.099        18.000       19.969 

Subsidies en donaties

Gem.Valkenswaard structurele subsidie 51.954      51.954             56.663 
Gem. Valkenswaard overige subisdies o.a. bijdrage museumweekend         1.899 500                       500 
Bijdrage Ned. Vereniging voor de sigarenindustrie         2.500 
Pr. Bernahrd Cultuurfonds         1.500 
St. Erfgoed Brabant         2.621 1.000                 6.360 
Falcon Heritage Trust            625 
NIJBOD            500 
Stichting Vrienden van het Valkerij- en Sigarenmakerij Museum         1.050 500                       500 
Haagedoorn         2.000 
Rabobank            150 150                    4.600 
Overige subsidies en donaties              50 

      60.174        54.104       73.298 

Personeelskosten

Vrijwilligersdag 1.967        2.000         896           
Overige personeelskosten 626           1.000         642           

2.593        3.000         1.538        

Huisvestingskosten

Huur 38.689      39.000       41.436      
Onderhoud 463           1.000         780           
Schoonmaakkosten 1.295        2.000         1.850        

40.447      42.000       44.066      

Verkoopkosten

Advertentie en reklame 774           4.000         6.991        
Kosten museumweekend 317           800            732           
Overige verkoopkosten 432           500            345           

1.523        5.300         8.068        
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STICHTING VALKERIJ- EN SIGARENMAKERIJ MUSEUM
TOELICHTING OP DE 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
X € 1 realisatie begroting realisatie

2014 2014 2013

Algemene kosten

Porti-, telefoon- en faxkosten 618           950            901           
Contributies en abonnementen 1.424        1.300         1.177        
Verzekeringen 1.330        1.300         1.245        
Kantoorbenodigdheden 354           500            290           
Automatiseringskosten 1.613        4.000         4.265        
Advieskosten 100            36             
Drukwerk 515           500            2.909        
Bankkosten 42             50              40             
Overige algemene kosten 45             500            196           

5.941        5.650         11.059      

Aanschaffingen

Lespakketten 5.050        
Rondleidingssysteem 16.800      
Witte vrouwtjesgeervalk 1.620        
Reservering t.b.v. touchscreentafels 8.000        
Reservering t.b.v. kassasysteem 2.500        3.000         
Reservering t.b.v. nieuwe folders 2.500        3.000         
Overige aanschaffingen 5.511        6.000         446           

18.511      12.000       23.916      

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

Rentebaten

Rente-opbrengsten 122           100            75             
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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 
2014 als volgt: 
 
Resultaat toe te voegen aan de reserves    € 570. 
 
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 2014 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 2014 en van het 
resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in 
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
Valkenswaard, 30 juni 2015 
 
 
 
 
 
W.J.C.J. Pullens RA 
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