Stichting Jan van der Togt
te Amstelveen
Publicatierapport inzake de jaarrekening
2016

Inhoudsopgave
Pagina
Jaarrekening
Balans per 31 december 2016
Staat van baten-en-lasten over 2016
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de staat van baten-en-lasten over 2016
Bijlagen

2
4
5
7
9
10

1

Stichting Jan van der Togt te Amstelveen

Balans per 31 december 2016

€

31-12-2016
€

€

31-12-2015
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

2.262.622

2.369.500

8.018

9.857

39.561

57.483

163.194

499.701

2.473.395

2.936.541

Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal
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€

31-12-2016
€

€

31-12-2015
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen

2.347.187

2.547.781

70.152

61.452

Langlopende schulden
Leningen

-

6.000

Kortlopende schulden

56.056

321.308

2.473.395

2.936.541

Voorzieningen

Totaal

3

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Jan van der Togt te Amstelveen

Staat van baten-en-lasten over 2016

€
Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst
Overige opbrengsten

2016
€

237.198
-148.856

76.645
-45.602

88.342

31.043

248.848

820.296

Brutomarge

337.190

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Onttrekking investeringsubsidie
Nieuwbouw
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
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2015
€

€

851.339

154.029
22.125
2.400
59.069

110.324
14.373
2.400
57.855

93.846
207.111

498.836
173.374
538.580

857.162

-201.390

-5.823

796

10.668

-200.594

4.845

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Deze jaarrekening voor publicatiedoeleinden is gebaseerd op de jaarrekening 2016 die is vastgesteld
door het bestuur van Stichting Jan van der Togt te Amstelveen.
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven.
Hierbij worden onder andere alle uitgaven en ontvangsten in de staat van baten en lasten
verantwoord, waarna via resultaatbestemming toevoeging of onttrekking plaatsvindt op of aan de
bestemmingsreserves, bestemmingfondsen of algemene reserve.
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting jan van der togt is feitelijk gevestigd op Dorpsstraat 50, 1182 JE te Amstelveen en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41120560.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Jan van der Togt bestaan voornamelijk uit het conserveren, beheren en
exposeren van voorwerpen van kunst, in het bijzonder van de aan de oprichter der stichting
toebehoord hebbende beelden, schilderijen, tekeningen en collectie glas.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de linaire
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van
investgeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voorraden
Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, onder aftrek van een
voorziening voor de incourantheid indien noodzakelijk geacht.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

5

Stichting Jan van der Togt te Amstelveen

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan één jaar. De op korte lermijn (binnen een jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen
onder de kortlopende schulden.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten
onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en
materiële vaste activa.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen)
en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Het onroerend goed van de stichting maakt onderdeel uit van een gebouw dat in het bezit is van de
Vereniging van Eigenaars Dorpsstraat 44-50 te Amstelveen. De stichting heeft het appartementsrecht
voor de ruimtes die in gebruik zijn door het museum. Daarnaast is het gebouw Dorpsstraat 40-42, dat
niet valt onder de Vereniging van Eigenaars, in bezit van de Stichting.
Het onroerend goed is per 22 juni 2011 getaxeerd op € 3.890.000 .
In 2015 is gestart met nieuwbouwen die in 2016 is afgerond. In totaal is een bedrag van ad € 657.439 in
de nieuwbouw geïnvesteerd. Op deze aanschafwaarde is een bedrag ad € 592.680 aan
investeringsubsidie in mindering gebracht, zodat de netto investering in de nieuwbouw per saldo
€ 64.751 bedraagt.
De kunstwerken verkregen voor 19 oktober 1992 zijn bij inbreng in de stichting van deze kunstwerken
gewaardeerd op 50% van de taxatiewaarde op 19 oktober 1992. De kunstwerken verkregen na 19
oktober 1992 worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en de geschonken kunstwerken worden
opgenomen tegen de geschatte dagwaarde. Op de kunstwerken wordt niet afgeschreven. In 2016 zijn 3
kunstwerken verkocht. De verkochte kunstwerken zijn verkregen voor 19 oktober 1992.
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Passiva
Voorzieningen
Vanaf 2015 wordt € 18.000 gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud gebaseerd op de
onderhoudsbegroting. De uitgaven voor groot onderhoud worden op deze voorziening in mindering
gebracht.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract gesloten met de Gemeente Amstelveen inzake een bedrijfsruimte
aan de Dorpsstraat 38. De huurverplichting bedraagt: € 10.810 exclusief omzetbelasting en zal jaarlijks
worden geïndexeerd.
Lijfrenteschenking
Per akte d.d. 21 februari 2013 is door de heer Hiltermann een periodieke lijfrenteschenking toegezegd
ter waarde van € 30.000 verdeeld over 5 jaarlijkse termijnen van € 6.000. Ultimo 2016 zijn reeds 4 van
deze 5 termijnen vervallen.
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Toelichting op de staat van baten-en-lasten over 2016

Overige opbrengsten
Ontvangen sponsorbijdragen
Entreegelden museumbezoekers
Bijdragen bedrijfsvrienden
Opbrengst gebruik museum
Opbrengst exposities
Overige donaties/schenkingen
Overige opbrengsten
Investeringsubsidie Nieuwbouw

Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen
Vergoeding vrijwilligers

2016
€

2015
€

60.833
72.308
34.900
20.053
15.606
23.400
1.773
19.975

65.344
54.625
39.500
2.381
5.643
86.957
6.389
559.457

248.848

820.296

139.031
14.998

96.850
13.474

154.029

110.324

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 3(2015: 3) werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband.

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

2016
€

2015
€

17.080
90.103
55.572
23.803
20.553

20.063
89.167
26.016
20.822
17.306

207.111

173.374

Amstelveen,

Bestuursleden:

J. van der Steenhoven

A.P. van Dommele

H.M. van Mulukom

T. van Veen

P. Valks
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Bijlagen

10

Stichting Jan van der Togt te Amstelveen

Bestuursverslag 2016

Het jaar 2016 was voor bestuur en directie van Museum Jan van der Togt een enerverend en in
vele opzichten succesvol jaar.
Het jaar begon met de benoeming van Heleen van Ketwich Verschuur als nieuwe directeur van
het museum. Zij kreeg de taak het museum te leiden, nadat Jan Verschoor, die vanaf de
oprichting door Jan van der Togt bij het museum was betrokken, na ruim 25 jaar zijn functie
neerlegde, om zich verder te wijden aan zijn beeldend kunstenaarschap. Het bestuur en alle bij
het museum betrokkenen zijn Jan Verschoor voor al het werk wat hij in het verleden heeft
gedaan veel dank verschuldigd. Ook nu nog bewijst Jan Verschoor met zijn adviezen het
museum en de nieuwe directeur waardevolle diensten.
Heleen van Ketwich Verschuur mocht direct de verbouwing die in het voorgaande jaar gestart
was en onder haar leiding afgerond werd met een groots opgezette opening luister bijzetten. De
uitbreiding van het museum is een grote aanwinst en het bestuur is Jim van der Kuil dankbaar
voor zijn jarenlange inspanningen om dit samen met Teus van Veen en de betrokken bedrijven
tot een goed einde te brengen.
Ook in 2016 waren de banden met de gemeente Amstelveen intensief en goed te noemen en
bestuur en directie mochten zich bij vele openingen verheugen in de aanwezigheid van één of
meer vertegenwoordigers van de gemeente en het college van B en W.
In de loop van het jaar kwam Peter Valks het bestuur versterken. Vrijwel tegelijkertijd nam het
bestuur na vele jaren afscheid van Henk van Mulukom, die binnen het bestuur mede door zijn
kennis van moderne kunst jarenlang van grote waarde was.
De financiële positie van het museum is nog goed, maar komende jaren wil het museum naar een
betere financiële basis streven deels door steun van particulieren en bedrijfsleven en deels door
een voortgezet beroep op de lokale overheid, die tot vreugde van het bestuur al vele jaren terug
de uitbreidingsplannen van het museum steunde.
De directie ziet zich voor een flinke uitdaging geplaatst om het museum in het komende
decennium een nog prominentere plaats op het gebied van de moderne kunst te geven en
beduidend meer bezoekers te laten genieten van museum en de daar tentoongestelde collecties.
Tot slot dankt het bestuur de medewerkers en vrijwilligers die zich ook dit jaar weer voor het
museum hebben ingezet. Wij hopen u vaak en vaker in het museum te ontmoeten.
Amstelveen, juli 2017
Jan van der Steenhoven
Voorzitter
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