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1 Jaarverslag 2017 

Doelstelling Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland 

De op 17 mei 1991 opgerichte Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland (SSTW) 

heeft statutair ten doel het verwerven, beheren en exploiteren van een centrale 

vestiging ten dienste van het streek- en tuinbouwhistorisch werk in het Westland, 

alsmede alle overige zaken die met de streek- en tuinbouwhistorie verband houden of 

daaraan bevorderlijk kunnen zijn, en het anderszins scheppen van mogelijkheden tot 

het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van het hiervoor omschreven doel. 

 

Ter verwezenlijking van deze doelstelling bestuurt en beheert de SSTW het Westlands 

Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie, Middel Broekweg 154, 2675 KL 

Honselersdijk. 

 
Samenstelling bestuur 

In het jaar 2017 bestond het bestuur uit: 

de heer mr. J.A. Prins     voorzitter 

de heer ing.  P. van Leerdam  secretaris 

de heer J.M. van Raaij     penningmeester 

de heer A.P.M.A. Arkesteijn   bestuurslid 

de heer L. Noordam      bestuurslid 

de heer J. N.F. van Straalen  bestuurslid 

 
Personeel 

Eind 2017 waren in dienst van de SSTW de heer drs. A.A.G. Immerzeel, de heer 

G.C.L. van Gaalen en de heer P.C.M. van der Zanden. In mei 2017 is mevrouw J.M. 

van den Beukel met pensioen gegaan. 
 

Vrijwilligers 

Eind 2017 waren 95 vrijwilligers ingeschreven bij de SSTW. In 2017 is eenmaal 

vrijwilligers-overleg geweest. Elf personen uit het vrijwilligerscorps verzorgen 

rondleidingen in het museum.  

 
Donateurs 

Eind 2017 bedroeg het aantal donateurs van de SSTW 583 en in 2017 is €14.926 

ontvangen aan donateurbijdrage, een stijging van 0,7% ten opzichte van vorig jaar.  

 

De donateurs ontvingen in 2017 viermaal het blad 'Westlands Streekhistorie'. 

 

Het Westlands Museum organiseerde, in samenwerking met het genootschap Oud-

Westland, haar jaarlijkse donateuravond op woensdag 6 december in de Kastanjehof 

in Kwintsheul. Arnold Arkesteijn, voorzitter van de Studiegroep Genealogie Westland 

én bestuurslid van het Westlands Museum hield die avond een lezing over 

Westlanders van Duitse oorsprong. De avond was een groot succes met bijna 200 

bezoekers. 

Immigratie is geen nieuw verschijnsel, al eeuwenlang verhuizen mensen om elders een 

nieuw bestaan op te bouwen. Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden 

Duitsers uit Westfalen naar Nederland om daar te werken als seizoenarbeider. Ze 

werkten op het platteland als hannekemaaiers en hooiers. In het seizoen reisden ze te 

voet af naar diverse plekken in Nederland waar ze met het maai- en hooiwerk heel wat 

meer konden verdienen dan in eigen land. Van al deze seizoenarbeiders bleven er 

regelmatig personen achter die zich definitief in Nederland vestigden. In het Westland 
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kennen we die mensen terug onder de familienamen van Scholtes, Grootscholten, 

Hanemaaier, Holtkamp enzv. 

 
Balans en exploitatierekening 

Balans: 

In 2017 is de (obligatie)lening voor een belangrijk deel omgezet in een schenking. 

Deze schenking is deels gebruikt voor de historische tuin en voor het project 

zonnepanelen.  

 

Daarnaast heeft een herschikking plaats gevonden van de materiële vaste activa en 

het stichtingsvermogen.  

Dit resulteert dat de bestemmingsreserve en vastgelegd vermogen nihil zijn. Het 

stichtingsvermogen bestaat uit vrij reserve (= de cumulatieve resultaten over de 

afgelopen jaren na verdeling van het resultaat van 2017). De vrije reserve is een 

negatief stichtingsvermogen van €10.377. Gezien de grootte van het verlies loopt het 

museum geen gevaar om niet aan de verplichtingen te kunnen voldoen.  

Het doel is om in de komende jaren de resultaten toe te voegen, op weg naar een 

positief stichtingsvermogen. Bij een positief vermogen kan het bestuur een deel 

toewijzen aan bestemmingsreserve. Voorbeeld bestedingen kan dan zijn vervanging 

van permanente tentoonstelling, bouwopstallen etc.  

 

De materiële vaste activa zijn terug gebracht tot het aandeel dat het museum met 

eigen middelen heeft gefinancierd. De investeringen die met behulp van subsidies, 

donaties en giften zijn gefinancierd zijn niet opgenomen in de balans. Voor een inzicht 

van de investeringen, de afschrijvingskosten en de communicatieve afschrijvingen 

waarbij naast de eigen investeringen, ook de giften, subsidies etc. zijn betrokken wordt 

verwezen naar paragraaf “2.7 Aanvullende informatie materiële vaste activa 

jaarrekening”. 

 
Exploitatierekening 

2017 is een goed financieel jaar geweest voor het museum. In 2016 was er sprake van 

een verlies van €9.918, terwijl in 2017 een winst is behaald van €6.684. De baten zijn 

nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar, waarbij de daling van de entreegelden is 

gecompenseerd door meer consumptie opbrengsten. De kosten zijn lager ten opzichte 

van vorig jaar. Het verlies van 2016 is voor het grootste deel toe te schrijven aan 

incidentele kosten.  

De doelstelling voor de exploitatie over 2018 is dat er net zoals 2017 een positief 

resultaat wordt behaald.  

 
Blad ‘Westlands Streekhistorie’ 

Het blad ‘Westlands Streekhistorie’, dat allerlei 

nieuws en wetenswaardigheden betreffende het 

museum en de Westlandse geschiedenis onder 

de aandacht brengt, verscheen in 2017 viermaal. 

De redactiecommissie van de SSTW verzorgt en 

is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud 

van het blad. Het tijdschrift, dat een oplage van 

850 exemplaren heeft, wordt gratis toegezonden 

aan donateurs, vrijwilligers, gemeenten, 

archieven, scholen en bibliotheken. Het restant 

wordt in het museum te koop aangeboden. 

De oude nummers van ‘Westlands Streekhistorie 

zijn integraal te raadplegen op een aparte 

website www.westlandsstreekhistorie.nl.. 

 

http://www.westlandsstreekhistorie.nl/
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Registratie museum 

Het Westlands Museum is sinds 2001 een geregistreerd museum. De 

museumregistratie heeft ten doel het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de 

kwaliteit van de Nederlandse musea. De status van geregistreerd museum schept 

vertrouwen tegenover derden. In 2014 is de museumregistratie na een uitgebreide her-

ijking weer voor een volgende periode toegekend. Tegenwoordig wordt per jaar 

bekeken of een museum herijkt moet worden. Voor 2017 was alles in orde en hoefde 

ons museum niet herijkt te worden. 

 
Bezoek museum 

In 2017 bezochten 12.033 bezoekers (2016: 13.834) het museum (betalende en niet 

betalende bezoekers). In 2017 is € 30.650 aan entreegelden ontvangen (2016: 

36.451), dit is inclusief de opbrengsten van rondleidingen €3.018 (2016: €2.472). Het 

aandeel van museumjaarkaart is 31,1% (2016: 27,4%). De betalende bezoekers zijn 

met 11,8% gedaald, in combinatie met een verschuiving van mix van bezoekers met 

museumjaarkaart zijn de entreegelden met 18,7% gedaald.  

 

Het lijkt er op dat het ‘nieuw-effect’ van 2015 en 2016 toen het museum na de 

herinrichting en heropening na de verbouwing flink meer bezoekers ontving dan de 

laatste jaren vóór de verbouwing is weg ge-ebt. Dat aantal van 12.000 is nog wel 

steeds hoger dan de bezoekcijfers van de laatste drie jaar in het ‘oude’ museum, die 

toen schommelden rond de 11.500. Het museum gaat nieuwe plannen bedenken om 

de bezoekcijfers weer in een stijgende lijn te krijgen.  

Het lidmaatschap van Bus-Idee bracht in twee jaar een stijgende lijn in het aantal 

groepsbezoeken per touringcar, in 2016 waren er 13 bussen en in 2017 werd dit bijna 

verdubbeld met 25 bus-bezoeken. Op basis van de ontvangen voorinschrijvingen in 

2018 is de verwachting dat het aantal bus-bezoeken zal dalen ten opzichte van vorig 

jaar. Het arrangement ‘Beleef het Westland’, met rondleiding en lunch in het museum 

en aansluitend een rondvaart door het Westland, is een populaire dagtocht. Om het 

toeristisch bezoek verder te promoten zijn we lid geworden van Beleef Kwintsheul, een 

samenwerking van toeristische  en horeca initiatieven in en om Kwintsheul. 

 
Tentoonstellingen 

In 2017 zijn er in totaal vijf verschillende wisseltentoonstellingen te zien geweest in ons 

museum. Twee daarvan waren nieuwe tentoonstellingen en drie daarvan waren al in 

2016 geopend, maar liepen in 2017 door. Van die drie is er één, namelijk de 

schilderijententoonstelling, die in 2017 is aangevuld en gewisseld met nieuwe 

aanwinsten.  

 

Eén van de nieuwe aanwinsten was een schilderij van 

Frans Herckenrath, telg uit het geslacht Herckenrath die 

buitenplaats Geerbron in Monster in bezit hadden. Van deze 

familie hebben wij inmiddels drie portretschilderijen in de 

collectie, die het afgelopen jaar een semi-permanente plek 

in de foyer van het museum hebben gekregen.  

 
Wisseltentoonstellingen 

Naast de permanente tentoonstelling over de historie van 

het Westland en zijn tuinbouw vonden in 2017 vijf 

wisseltentoonstellingen plaats: 
 

‘Westlandse monumenten op schilderijen’. Van 22 mei 2016 tot en met 25 juni 2017.  

Deze tentoonstelling is samengesteld uit de eigen schilderijencollectie van het 

museum. De expositie is onderverdeeld in verschillende thema’s, zoals kerken, 

molens, dorpsgezichten, buitenplaatsen en tuinbouw. Van alle Westlandse dorpen zijn 
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schilderijen te zien, waarbij ook Hoek van Holland en Loosduinen vertegenwoordigd 

zijn als onderdeel van ‘groot’ Westland. 

  
‘Archeologie van Molenslag’. Van 15 oktober 2016 tot en met 26 februari 2017. 

Deze expositie geeft een verslag van de meest recente opgravingen die zijn uitgevoerd 

op het terrein van de voormalige Camping Molenslag te Monster. Het Campingterrein 

werd in 2015 weer natuurgebied waar zandverstuivingen tot nieuwe 

natuurontwikkelingen moesten gaan leiden. Om dit op een verantwoorde manier te 

doen zou de vervuilde toplaag worden afgegraven. Bij dit afgraven kwamen zó veel 

archeologische vondsten uit diverse tijdperken tevoorschijn dat besloten werd om die 

via een officieel archeologisch onderzoek te documenteren. Het onderzoek is 

uitgevoerd door amateur-archeologen en professionele archeologen en heeft een 

schat aan vondsten en informatie opgeleverd uit de IJzertijd, de Romeinse tijd, de 

Vroege Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen. Vooral uit de periode van de Vroege 

Middeleeuwen werden zeer veel belangrijke vondsten aan het licht gebracht. Er zijn 

o.a. plattegronden van negen verschillende huizen gevonden en een stuk wegtracé 

wat tussen die huizen doorliep. Verder werden er zeer bijzondere munten gevonden uit 

de 6
de

 en 7
de

 eeuw waaronder twee gouden Tremisses die zeer zeldzaam zijn. Al deze 

vondsten en een fotografisch verslag van het onderzoek waren op deze tentoonstelling 

te zien. 
 

‘Van wie ben jij er een?’. Van 29 oktober 

2016 tot en met 26 februari 2017.  

In 2016 bestond de Studiegroep 

Genealogie Westland 40 jaar en daar 

werd een jubileumexpositie aan gewijd.  

De studiegroep doet onderzoek naar 

Westlandse familiegeschiedenissen, het 

zogenaamde familiestamboom-

onderzoek. 

De studiegroep heeft haar werkplek in het 

Westlands Museum in Honselersdijk. Tot 

twee keer toe werd er een CD met de 

Burgerlijke Stand en de DTB’s (doop-, 

trouw-, begraafboek) uitgebracht, die 

binnen een paar jaar uitverkocht waren.  

 

In de tentoonstelling waren de 

verschillende uitvoervormen van het 

genealogisch onderzoek te bekijken aan 

de hand van bekende Westlandse 

families. Zo was er een fotokwartierstaat 

te zien. Een kwartierstaat geeft de 

afstamming weer vanuit de 

kwartierdrager. Vervolgens noteer je de 

ouders, grootouders tot je niet verder kan. Een andere vorm is de stamreeks, dat is 

een overzicht van iemands voorouders in de rechte mannelijke lijn. 

 

Verder waren er voorbeelden te zien van heraldiek (familiewapens), de bewoners van 

de Bospolder. In de vitrines waren bijzondere foto’s en gebruiksvoorwerpen te zien uit 

de vorige eeuwen. Tijdens de tentoonstelling konden geïnteresseerden vragen stellen 

over hun afkomst. Voor de liefhebbers werden er tijdens de genealogie-tentoonstelling 

verschillende keren workshops georganiseerd, waarbij uitgelegd werd hoe men zelf 

familie-onderzoek kan uitvoeren. Hier was zeer veel belangstelling voor, waarbij 

meerdere keren het maximum aantal deelnemers van 20 personen per keer werd 
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bereikt. Naar aanleiding van dit succes is de Studiegroep Genealogie ook maandelijks 

een inloop spreekuur gaan organiseren waarbij iedereen vragen over familie-

onderzoek kan stellen. 

 
‘Verkeersweg 13’. Nieuwe wegen in 

het Westland rond 1930. Een 

kunstproject van beeldend 

Kunstenaar Mi-te Goeijenbier, 

waarbij zij foto’s, die gemaakt zijn bij 

de opening van de weg in 1930, op 

een kunstzinnige manier heeft 

bewerkt. 

De expositie geeft een prachtig 

beeld van de aanleg van deze 

verkeersweg die eind jaren ’20 van 

de vorige eeuw werd aangelegd 

om het Westland beter te 

ontsluiten. De weg liep (en loopt) 

van de Hoornbrug in Rijswijk, via 

Wateringen en Monster naar Hoek 

van Holland. In combinatie met 

recente foto’s, kaartmateriaal en 

een historische beschrijving, krijgt 

de bezoeker een fraai beeld van 

de geschiedenis van Verkeersweg 

13. 

  
‘Veilng-geschiedenis van het Westland’. Van 30 september 2017 tot en met 25 februari 

2018 werd in de wagenschuur van het Westlands Museum een tentoonstelling 

georganiseerd over de geschiedenis en de ontwikkeling van alle Westlandse veilingen, 

aangevuld met Loosduinen en Delft. 

In vroeger tijd, tot ongeveer het eind 

van de 19de eeuw moest de tuinder 

zijn producten zelf aan de man zien te 

brengen. Hij verkocht zijn groenten en 

fruit op de markt, dat kostte de tuinder 

veel tijd. In de 19de eeuw kwamen er 

opkopers die een overeenkomst 

sloten met de tuinder. Die opkopers 

gaven de tuinder een voorschot, 

waardoor ze erg afhankelijk werden 

van deze kooplui. Bij een veiling werd 

de prijs bepaald door vraag en aanbod en 

ontstond er snel een reële, economische 

marktprijs.  

 

De eerste veiling werd opgericht in 

Honselersdijk, maar al snel daarna kreeg elk 

Westlands dorp zijn eigen veiling. Door het 

succes konden de veilingen al snel een 

eigen veilinggebouw stichten. 

Vanaf 1889 ontstonden er in het Westland 

twaalf groenteveilingen en twee 
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bloemenveilingen. In Loosduinen en Delft waren ook veilingen, maar die zijn nooit lid 

geworden van de Veilingvereniging (later Bond) Westland. Zij gingen pas samen 

verder met de Westlandse veilingen na de veilingfusies die vanaf 1970 plaatsvonden.  

 

Historische tuin 

In de historische tuin is het afgelopen jaar hard gewerkt aan diverse opstallen. Het 

tweede bouwwerk op de dijk is gereed gekomen, wat in de toekomst o.a. gebruikt gaat 

worden voor educatieve doeleinden. Verder is de schuur en de daarbij behorende luifel 

prachtig gerestaureerd en geschilderd. 

 
Zonnepanelen 

In het verslagjaar zijn plannen gemaakt om op het dak van het museumgebouw 

zonnepanelen te plaatsen. Tot en met 2017 had gemeente Westland een speciale 

subsidieregeling ingesteld om het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren en zo de 

duurzaamheid op energiegebied en –verbruik te verhogen. Deze subsidie van 25% op 

de projectkosten werd toegekend. Om het ontbrekende bedrag te verwerven hebben 

we diverse fondsen in het Westland benaderd of zij ons wilden steunen bij het plaatsen 

van de zonnepanelen. Fonds Westland en stichting tot Beheer van Loswal ‘De Bonnen’ 

hebben toezegging gedaan om ons voor respectievelijk €2.000 en €3.000 euro te 

ondersteunen in de aanschaf van de zonnepanelen. Ook de leverancier, NRG uit 

Poeldijk, was bereid ons voor een deel te ondersteunen. Verder zijn er verschillende 

obligaties en één lening, die dateerden uit 1993 voor de realisering van het toenmalige 

museum en nog niet waren afgelost, geschonken door de eigenaren met als speciaal 

doel om dat geld te gebruiken voor de aanschaf van de zonnepanelen. De schenkers 

daarvan zijn: Mevr. H. Koppenol, Dhr. L.J. Spaargaren, J. van Staalduinen, Middelhart 

B.V. en Reinco Vastgoed B.V., voor een bedrag van €7.362. 

De plaatsing van de panelen was gepland voor eind 2017 of begin 2018. De plaatsing 

is uitgesteld omdat het museumgebouw een gemeentelijk monument is en de plaatsing 

van de zonnepanelen vergunning-plichtig is. De verwachting is dat in de loop 2018 de 

zonnepanelen zullen worden geplaatst.  
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Aanwinsten en schenkingen 

Ook in 2017 ontving het museum weer meerdere schenkingen. De meest interessante 

objecten waren: 
- Een 17

de
-eeuwse kaart op perkament van de boerderij waarin het museum 

gevestigd is. 

- Een gevelsteen van de afgebroken tuinbouwschool in de Druivenstraat te 

Naaldwijk. 

- Drie glas-in-loodramen met daarop afgebeeld Westlandse locaties 

- Historisch reclamemateriaal van zaadhandel Rijk Zwaan uit De Lier. 

- Het historisch archief van tuinder Van Dop, met o.a. kasboeken. 

- Een plattegrond van de tuin van buitenplaats Geerbron in Monster. 

- Inventaris van de boedel van Leon Herckenrath, eigenaar van Geerbron uit 

1859. 

- Een schaalmodel van een zeilende ‘Westlander’, schip voor regionaal transport. 

- Een schaalmodel van de blijde (katapult voor kasteel belegering) van Kasteel 

Polanen. 

- Een schilderij van Frans Herckenrath, familie van de eigenaar van buitenplaats 

Geerbron, waar hij vaak verbleef en is bijgezet in de grafkelder van Geerbron in 

Monster. 

- De eerste autotelefoon die gebruikt is in het Westland. 

 

Van de Westlandse cultuurfondsen hebben we verschillende fraaie schilderijen 

gekregen. Zo werd er door een lid van de Historische werkgroep Oud-Monster op een 

internetveiling in de Verenigde Staten (van Amerika) een schilderij van Frans 

Herckenrath ontdekt. Frans Herckenrath was een militair die door zijn heldhaftig 

optreden in de slag bij Waterloo de militaire Willemsorde was toegekend. Hij was 
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familie van Leon Herckenrath de eigenaar van buitenplaats Geerbron in Monster. 

Frans verbleef ook vaak op de buitenplaats Geerbron en tijdens een verblijf daar in de 

zomer van 1847 heeft de in Monster geboren en getogen kunstschilder Cornelis de 

Cocq een klein maar fraai schilderij van hem vervaardigd. Frans Herckenrath overleed 

in 1852 en toen is hij bijgezet in de grafkelder van de familie Herckenrath in Monster. 

Fonds Westland heeft er voor gezorgd dat wij dit schilderij konden aankopen in de 

Verenigde Staten en heeft ook de kosten van het transport en de verzekering betaald. 

Er was wat lichte schade aan het schilderij en dat is, zonder daar kosten voor in 

rekening te brengen, gerestaureerd door Restauratieatelier Barbara Susijn uit Monster. 

 

Van cultuurfonds Stichting tot beheer van Loswal ‘De Bonnen’ hebben we een 17
de

-

eeuwse  gravure van het paleis van Frederik Hendrik, Huis Honselaarsdijk, 

geschonken gekregen. Van Loswal ‘De Bonnen’ kregen we ook een schilderij van 

Kees Andrea, ‘Gezicht op Loosduinen’ met daarop het spooremplacement van de 

Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM) en schoorstenen en kassen van de 

toen nog veelvuldig in Loosduinen voorkomende glastuinbouw. 

 

Op de valreep van het jaar ontving het museum nog een schenking van Fonds 

Westland van drie schilderijen van Hubert Bekman. Bekman was een schilder uit de 

Nieuwe Haagse School, die regelmatig in het Westland zijn onderwerpen zocht. De 

drie schilderijen verbeelden de Westlandse tuinbouw. Te zien zijn schuiten geladen 

met groenten en tuinderijen met muren, kassen en schoorstenen. 

 

 
Speciale activiteiten 

Er zijn het afgelopen jaar diverse bijzondere activiteiten georganiseerd in het museum.  
- Buurtzorg Westland vierde haar 10-jarig bestaan in het museum, waarbij al hun 

cliënten (hulpbehoevende bejaarden) het museum konden bezoeken en vanuit 

het museum een busrit door het Westland met rondleiding kregen aangeboden.  

- Er werd een BSO-arrangement ontwikkeld, speciaal voor kinderen van de 

Buitenschoolse opvang. Met een speurtocht en het spelen van spelletjes op de 

familiezolder. 

- Vogelhuisjes of nestkastjes timmeren. 

- Een workshop fotografie. 
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- Een lezing over de Atlantikwal georganiseerd door Historische Vereniging 

Naaldwijk-Honselersdijk waarbij zoveel toeloop was dat niet iedereen naar 

binnen kon. Deze lezing werd daarom een maand later nog een keer herhaald. 

- In mei was er een huwelijksvoltrekking met 80 personen in de historische tuin. 

- Bridge-drive met 140 deelnemers is in mei georganiseerd. 

- In de zomer werd er een zogenaamde Kids aan de slag in de museumtuin, 

georganiseerd. 

- In de zomermaanden juli en augustus werden er elke vrijdag rondleidingen 

georganiseerd voor individuele bezoekers. In 2017 hebben we voor het eerst 

rondleidingen voor individuele bezoekers bij de wisseltentoonstellingen 

georganiseerd. 

- Het museum heeft als gemeentelijk monument meegedaan met Open 

Monumentendag. 

- Westland ontmoet met een lezing door Syrische vluchtelingen over Damascus 

met 90 bezoekers. 

- De Westlandse archeologiedag met lezingen over archeologie, demonstraties 

prehistorisch vuur maken, aardewerk restaureren en metaaldetector-

onderzoek.  

 
Museum op reis 

Het museum wil zijn activiteiten ook buiten de museummuren laten zien. Zo zijn er dit 

jaar meerdere tentoonstellingen op locaties buiten het museum georganiseerd. Bij Kom 

in de Kas, de jaarlijkse opendeurdagen van de Nederlandse glastuinbouw, is een 

historische fototentoonstelling georganiseerd over de Westlandse tuinbouw. 

 

De tentoonstelling over Verkeersweg 13 heeft vier maanden in de ontmoetingsruimte 

van  verzorgingshuis de Terwebloem in Poeldijk gestaan. Later is deze tentoonstelling 

verhuisd naar verzorgingshuis De Kreek in ’s-Gravenzande, waar die expositie nog tot 

in 2018 zal blijven staan. Deze exposities kunnen dan ook bekeken worden door 

mensen die niet meer zo mobiel zijn. In hun eigen omgeving kunnen ze zo 

herinneringen ophalen aan vroeger. 

 

De conservator van het museum heeft in 2017 negen keer een lezing gegeven over 

diverse onderwerpen met betrekking tot de Westlands geschiedenis. Vier keer voor 

bewoners van verzorgingshuizen voor ouderen en leden van ouderenbonden. De 

andere vijf lezingen waren voor een algemeen publiek. Het Westlands Museum wordt 

door middel van deze lezingen extra onder de aandacht gebracht bij het algemeen 

publiek waardoor het draagvlak voor het museum in de samenleving wordt vergroot. 

 
Historisch centrum 

Het historisch 

centrum is de 

bibliotheek en 

documentatiecentr

um. Er is een 

uitgebreide 

bibliotheek, een 

verzameling 

historische 

topografische 

kaarten, een grote 

foto- en 

diaverzameling en 

een mooie 
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verzameling oude ansichten. Al deze publicaties, afbeeldingen en documentatie 

vormen bij elkaar de grootste openbaar toegankelijke verzameling van de Westlandse 

geschiedenis die er is. 

 

De Westlandse archeologische werkgroep, de Studiegroep Genealogie Westland 

(stamboom- familiegeschiedenis) en het Genootschap Oud-Westland hebben in het 

museum hun thuisbasis.  

 
Samenwerkingsverbanden 

Het Westlands Museum heeft in het verslagjaar met de volgende organisaties 

samengewerkt. 

 

Het Westlands Museum is onderdeel van het Cultureel Platform Westland, waarin alle 

culturele organisaties van gemeente Westland samenwerken. Samen met Cultuurweb 

werkt het museum aan de ontwikkeling van educatieve projecten op erfgoedgebied.  

 

De bestaande samenwerking met het Themapark De Westlandse Druif in de stichting 

Erfgoed Westland bestaat maar in 2017 zijn geen activiteiten georganiseerd. 

 

In het kader van de Westlandse Natuur- en Milieu Educatie (WNME) is het combinatie-

arrangement voor het lager onderwijs, waarbij er één programma is gemaakt met een 

bezoek aan het museum en aan Tomatoworld, gecontinueerd. Deze bezoeken werden 

in 2017 ondersteund door het WNME. Voor dit arrangement is samen met 

Tomatoworld een nieuwe speurtocht ontwikkeld. Verder zijn er plannen in ontwikkeling 

om voor beide locaties een programma voor kinderfeestjes te maken. 

 

Door de WOS (Westlandse Omroep Stichting) is het initiatief genomen om via hun 

website wekelijks extra aandacht te besteden aan de Westlandse geschiedenis. De 

inhoud van de rubriek Streekhistorie op de WOS website wordt aangeleverd door de 

Westlandse historische werkgroepen en verenigingen, musea en het Historisch 

Archief. Wekelijks wordt een nieuw onderwerp aangeleverd. Het museum heeft in 2017 

voor deze rubriek vijf verhalen aangeleverd. 

 

Het Westlands Museum werkt samen met de Werkgroep Streekpromotie Westland en 

is ook vertegenwoordigt in de werkgroep Toerisme Westland die inmiddels is 

omgevormd tot Bezoek Westland. Dit initiatief heeft een eigen website, 

www.bezoekwestland.nl en een eigen folder die elk jaar geactualiseerd wordt. 

 
Westlandkaart 

In samenwerking met het Historisch Archief Westland (HAW), museum De 

Timmerwerf, het Westlands Museum en de Westlandse historische werkgroepen is er 

een groeikaart van het Westland ontwikkeld, Westlandkaart genaamd. Hiervoor werden 

voor verschillende perioden reconstructies van het landschap in het Westland 

gemaakt, zodat je in een video-animatie kan zien hoe het landschap in de loop der tijd 

geweest is en zich ontwikkeld heeft. Op de kaart komen verdeeld over de verschillende 

periodes punten met extra historische informatie met foto’s en tekeningen. Deze kaart 

is in 2016 gereed gekomen en in 2017 verder uitgebreid met tientallen nieuwe markers 

met historische informatie over allerlei objecten en locaties, gepresenteerd door middel 

van foto’s en teksten. Dit werk wordt uitgevoerd door de historische werkgroepen.  

De animatie van de kaart die gebruikt zal gaan worden in de Westlandse musea is nog 

niet gemaakt omdat daar nog geen financiële middelen voor zijn. Er is in 2017 actief 

geprobeerd daar geld voor te werven bij diverse cultuurfondsen. Het is echter nog niet 

gelukt om het totale benodigde bedrag te verwerven. Wel zijn we met de inhoudelijke 

voorbereiding begonnen voor de animatiefilm zoals het vervaardigen van het draaiboek 

en het schrijven van de teksten. 

http://www.bezoekwestland.nl/
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De realisering van de Westlandkaart is gefinancierd door de Westlandse 

cultuurfondsen zoals Fonds Westland, Loswal de Bonnen en het Rabo 

Coöperatiefonds. 

 
Historisch Informatie Punt (HIP) 

Samen met het Historisch Archief Westland werkt het Westlands Museum aan de 

ontwikkeling van het HIP Westland. Via een te ontwikkelen website voor dit HIP is het 

de bedoeling dat alle verzamelingen van het archief en het museum digitaal 

toegankelijk worden. Dit project wordt gesubsidieerd door de gemeente Westland. 

 

De in 2016 aangestelde projectleider heeft een programma van eisen opgesteld en op 

basis daarvan is in 2017 bij diverse softwareleveranciers een offerte gevraagd. Na 

afweging van de verschillende offertes en bestudering van de verschillende systemen 

is er nu een leverancier gekozen waar verder mee wordt onderhandeld. De 

verwachting is dat in 2018 een definitieve keuze gemaakt zal worden en dan zal de 

gedigitaliseerde collectie van het museum en het archief op de website van het HIP 

geplaatst worden met gebruik van de software van de gekozen leverancier en de door 

hun ontwikkelde zoekmachine. Al ons materiaal wat tot nu toe gedigitaliseerd is zal dan 

omgezet moeten worden naar het nieuw aangeschafte systeem. 

 

In de toekomst is het de bedoeling dat ook de foto- en documentencollecties van de 

verschillende historische verenigingen en werkgroepen uit Westland op de website van 

het HIP geplaatst gaan worden. Het museum geeft de historische verenigingen en 

werkgroepen ondersteuning bij de uitvoering van dit proces. 

 
 

Toekomstplannen 

In de Historische Tuin zal in 2018 een educatieve ruimte ingericht worden met daarin 

een touchscreen waarop de bezoekers digitale informatie over alle geteelde producten 
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in de tuin kunnen opvragen. Ook zullen in de tuin zullen diverse informatiepanelen 

geplaatst worden met daarop uitleg over de verschillende teelten en soorten kassen. 

  

De aangekondigde schatkamer van het museum, waar we met regelmatige 

wisselingen voorwerpen uit de museumcollectie laten zien die niet in het verhaal van 

de permanente tentoonstelling passen zal in 2018 een structureel karakter krijgen. Drie 

tot vier keer per jaar zal er een wisseling van de daar tentoongestelde voorwerpen 

gerealiseerd worden. Deze museumobjecten staan vaak lang in het depot, maar zijn 

wel van belang voor de Westlandse geschiedenis. Bij elk object is een specifiek 

verhaal te vertellen wat we zo onder de aandacht van de bezoekers willen brengen. De 

statische depotcollectie wordt zo zichtbaar voor het publiek. De verborgen schatten 

zichtbaar worden. 

 

Nieuwe plannen voor het komende jaar zijn een tentoonstelling over Naaldwijkse 

tekeningen van Jaap Binnendijk, in samenwerking met de Historische Vereniging 

Naaldwijk-Honselersdijk. Een tentoonstelling met schilderijen van Leendert Scheltema 

en aan het eind van het jaar gaat het museum groot uitpakken met een tentoonstelling 

over Westlandse buitenplaatsen.  

 

In de historische tuin zal het warenhuis gerestaureerd/herbouwd worden en zal de 

tuinschuur opnieuw ingericht worden. 

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Streek- en 

Tuinbouwhistorie Westland op 18 april 2018. 

 

voorzitter,    secretaris, 

J. Prins    P. van Leerdam 

 

Secretariaat van de Stichting 

Streek- en Tuinbouwhistorie Westland 

p/a Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie 

Middel Broekweg 154 

2675 KL Honselersdijk 

Tel. 0174-621084 

 

Internet: www.westlandsmuseum.nl  

http://www.westlandsmuseum.nl/
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2 Jaarrekening  

2.1 Inleiding 

De presentatie van de balans en de exploitatierekening is ten opzichte van de 

jaarrekening 2016 gewijzigd. De reden van deze wijzigingen is om de presentatie 

eenvoudiger te maken, zodat de financiële gegevens voor iedereen leesbaar zijn.  

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

a. In de balans worden alleen de materiële vaste activa opgenomen, die worden 

gefinancierd door het museum zelf.  

b. Voor een inzicht van de investeringen, de afschrijvingskosten en de 

communicatieve afschrijvingen waarbij naast de eigen investeringen, ook de 

giften, subsidies etc. zijn betrokken wordt verwezen naar hoofdstuk 2.7 

Aanvullende informatie materiële vaste activa. 

c. De bestemmingsreserve en vastgelegd vermogen zijn komen te vervallen als 

gevolg van de aanpassing van de onder ad. a. gecorrigeerde materiële vaste 

activa.  

d. De bestuurskosten en de overige algemene kosten zijn onder een aparte 

kostencategorie opgenomen als “Overige exploitatiekosten”. Hier zijn onder 

andere opgenomen kantoor- en accountantskosten. 

 

De vergelijkende cijfers van 2016 zijn aangepast.  

2.2 Grondslagen voor de waardering en resultaatsbepaling 

 

Activiteiten 

De stichting verwerft, beheert en exploiteert een centrale vestiging ten dienste van het 

streek- en tuinbouwhistorisch werk in het Westland, alsmede alle overige zaken die 

met de streek- en tuinbouwhistorie verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen 

zijn, en het anderszins scheppen van mogelijkheden tot het ontwikkelen van activiteiten 

ten behoeve van het hiervoor omschreven doel. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling. De waardering van activa en passiva en de bepaling 

van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 

 

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden. 

 
Materiële vaste activa 

De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde 

afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De 

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs dan wel van de 
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boekwaarde, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het 

actief.  

De gehanteerde afschrijvingspercentage zijn: 

a. Gebouwen - 25 jaar / 4% 

b. Inrichting tentoonstelling - 10 jaar / 10% 

c. Inventaris - 10 jaar / 10% 

d. Computers / multimedia - 5 jaar / 20% 

De investeringen die zijn gefinancierd uit speciale inzamelingsactie of toegekende 

subsidies worden niet geactiveerd. Verder wordt verwezen naar 2.5. Aanvullende 

informatie Materiële vaste activa. 

 
Voorziening grootonderhoud 

Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van kosten voor het planmatig onderhoud 

aan het museum gebouw.  

 
Algemene grondslagen voor bepaling exploitatieresultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden 

en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald op 

historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

 

Kosten waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd worden direct ten laste van 

deze bestemmingsreserve gebracht. 

Bestemmingsreserves worden gevormd op basis van een bestuursbesluit tot het doen 

van uitgaven en worden in het jaar van besluitvorming ten laste van het resultaat 

gebracht. 

 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de 

diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 

deze geleden c.q. voorzienbaar zijn. 
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2.3 Balans 

 

 

 

 
  

Balans per 31 december 2017 2016 1)

na verwerk ing saldo exploitatierekening € € € €

ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 1.929 9.645

Computers/multimedia 0 0

Inventaris 0 0

1.929 9.645

Vlottende activa

Statiegeld 128 179

Geldmiddelen

Kas 346 571

Pin-betalingen 31 28

Rabobank rekening/courant 4.044 4.456

Rabobank BedrijfsSpaarRekening 23.985 2.641

Rabobank BedrijfsBonusRekening 5.600 17.281

34.006 24.977

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 2.454 2.343

Waarborgsom Bovendijk 4.050 4.050

Omzetbelasting 2.117 2.631

Nog te ontvangen/vooruitbetaald 2.184 4.164

10.805 13.188

Totaal activa 46.868 47.989

1) De cijfers zijn voor de vergelijking met realisatie 2017 aangepast. 



 
Definitief | Jaarrekening Westlands Museum | 18 april 2018 

 

Pagina 19 van 26 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Balans per 31 december 2017 2016 1)

€ € € €

PASSIVA

Stichting vermogen

Vrije reserve -10.377 -22.330

Vastgelegd vermogen 0 0

Bestemmingsreserve's 0 5.268

-10.377 -17.062

Voorziening groot onderhoud 5.600 2.800

Vreemd vermogen

Langlopend vreemd vermogen

Obligatielening 0 4.651

Kortlopend vreemd vermogen

Uit te voeren projecten 21.647 15.889

Lening i.v.m. obligaties 0 5.000

Krediteuren 2.503 3.518

Gereserveerd vakantiegeld + sociale lasten 5.074 6.391

Gereserveerde vakantiedagen 12.052 18.227

Vooruit ontvangen/nog te betalen 5.484 4.169

Belastingen en sociale premies 4.885 4.406

51.645 57.600

Totaal passiva 46.868 47.989
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2.4 Toelichting op de balans 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

€ € € €

Materiële vaste activa Woning

Aanschafwaarde

Openingsbalans 48.223    

Aanschaffingen huidig jaar -         

Desinvesteringen huidig jaar -         

Totaal aanschafwaarde 48.223    

Cummulatieve afschrijvingen:

Openingsbalans 38.578    

Afschrijvingen huidig jaar 7.716     

Desinvesteringen huidig jaar -         

Totaal cummulatieve afschrijvingen 46.294    

Boekwaarde einde periode 1.929     

De laatste afschrijving dateert van 2013. In 2017 is totaal 4 jaar ten laste van 

het resultaat gebracht. Volgend jaar is de woning geheel afgeschreven. 

De WOZ-waarde per 1 januari 2017 bedraagt € 1.384.000.

Nog te ontvangen/vooruitbetaald

Belastingdienst, energiebelasting 0 2.418

Museumkaart, nabet.20176 2.148 1.392

Aesylift, terugtebetalen onderhoudsbeurt 0 345

Overige 36 9

2.184 4.164

Vrije reserve

Saldo per 1 januari -22.330 -12.412

Exploitatieresultaat 6.685 -9.918

Komt van bestemmingsreserve 5.268 0

Saldo 31 december -10.377 -22.330

De vrije reserve zijn de cumulatieve resultaten over de afgelopen jaren na verdeling van het resultaat 

van 2017. Er is sprake van negatief stichtingsvermogen €10.377. Gezien de grote van het verlies 

loopt het museum geen gevaar om niet aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het doel is 

om in de komende jaren de resultaten toe te voegen, op weg naar een positief stichtingsvermogen.

Vastgelegd vermogen

Saldo per 1 januari 0 58.852

Correctie MVA 0 -58.852

Saldo 31 december 0 0

Deze post komt te vervallen in verband met de wijziging van presentatie balans.
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Toelichting op de balans 2017 2016

€ € € €

transport 0 0

Bestemmingsreserve's

Saldo per 1 januari 5.268 120.633

Correctie MVA - grond -115.365

Naar Vrije reserve -5.268 0

Saldo 31 december 0 5.268

De bestemmingsreserve bestond uit vervanging permanente tentoonstelling, uitbreiding

collectie, aanschaf/vervanging inventaris en computerapparatuur en onderhoud.

De vergelijkende cijfers over 2016 zijn aangepast voor de aanschafwaarde van het land.

Dit land is toen via schenkingen en subsidies verkregen. 

Voorziening Groot onderhoud

Saldo per 1 januari 2.800 0

dotatie 2016 0 2.800

dotatie 2017 2.800 0

5.600 2.800

Uit te voeren projecten:

Revitalisering 0 9.553

Digitale Groeikaart Westland 14.285 6.336

Zonnepanelen 7.362 0

21.647 15.889

Voor deze projecten zijn in het afgelopen voorschotten ontvangen en zal de afhandeling in

2018 of verder plaats vinden. 

Revitalisering is aan het eind van het jaar €2.000 als nog te betalen opgenomen en 

het restbedrag is vrij gevallen als overige inkomsten €5.560.

Een deel van de lening en obligatielening is in 2017 omgezet in een schenking voor

realisering van zonnepanelen in 2018. 

Vooruit ontvangen/nog te betalen

Afrekening boekverkopen 271 354

Vooruit ontvangen donaties 48 0

Vernieuwing reclamebord 315 0

Revitalisering 2.000 0

Flynth, accountantscontrole 2.850 3.815

5.484 4.169
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2.5 Exploitatierekening 

definitief begroting

2017 2017 1) 2016 1)

€ € € €

BATEN

Bijdragen

Gemeente Westland: expl.subsidie 184.332 184.331 182.508

Stichting WNME, subsidie 200 500 0

Gemeente Midden Delfland: subsidie 500 500 500

Sponsors 2.127 7.500 1.826

Fondsen 1.019 2.500 0

Donateurs 14.926 17.500 14.818

Giften 665 1.500 619

203.769 214.331 200.271

Toegang

Entreebewijzen 30.650 24.000 36.453

Lezingen/workshops 0 1.000 555

Verhuur ruimte 124 2.000 975

30.774 27.000 37.983

Verkopen

Activiteiten 4.336 500 3.993

Consumpties 42.856 32.000 38.233

Boeken 3.927 2.500 3.590

Groenten 5.926 8.000 5.999

Souveniers & overige 2.623 2.000 2.496

59.668 45.000 54.311

Overige inkomsten

Rente 0 0 33

Overige baten 6.226 0 6.500

6.226 0 6.533

Totaal inkomsten 300.437 286.331 299.098

Tengunste/Tenlaste van vrije reserve -6.686 2.653 9.917

Ontrekking vastgelegd vermogen 0 0 0

Totaal baten 293.751 288.984 309.015

1) De cijfers zijn voor de vergelijking met realisatie 2017 aangepast.
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definitief begroting

Exploitatierekening 2017 2017 2016 1)

€ € € € €

LASTEN

Personeel en vrijwilligers

Salarissen, sociale lasten en pensioenen 172.586 168.484 213.090

Ontvangen ziektegelden -817 0 -6.779

Ziekteverzuimkosten 5.082 4.000 5.844

Saamhorigheidsbevordering 4.715 4.000 4.144

Overige kosten 1.166 1.000 826

182.732 177.484 217.125

Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen en terrein 2.751 4.500 2.378

Afschrijvingskosten 7.716 0 0

Dotatie voorziening grootonderhoud 2.800 3.000 0

Energie, water, vuilafvoer 13.688 12.000 10.306

Verzekeringen 5.471 6.000 5.289

Rioolheffingen, OZB, waterschap 7.122 6.500 6.238

Schoonmaak 7.712 8.000 0

Depot 17.251 20.000 17.463

64.511 60.000 41.674

Overige exploitatie

Overige exploitatie 6.753 5.000 6.120

Accountantskosten 2.850 0 11.592

9.603 5.000 17.712

Museale activiteiten

Onderhoud collectie 0 500 0

Aankoop collectie en bibliotheek 1.518 2.000 247

Vaste tentoonstelling 0 0 0

Vervanging technische installaties 0 2.000 0

Tijdelijke tentoonstelling 629 4.000 1.114

Tentoonstellingen wagenschuur 1.235 3.000 1.185

Abonnementen/contributies 1.768 1.500 1.883

Kosten educatie 0 2.000 0

Kosten historische tuin 3.920 3.500 4.102

9.070 18.500 8.531

Inkoop

Consumpties 14.777 16.000 11.793

Boeken 594 500 768

Groenten en verpakkingsmateriaal 516 0 118

Souvenirs & overig 1.188 2.000 1.009

Kosten activiteiten 3.086 500 2.936

20.161 19.000 16.624

Promotie

Advertenties 520 1.500 595

Presentaties (werving) 1.342 2.000 909

Promotiematerialen 309 1.000 366

Kosten StreekHistorie 5.309 4.500 5.269

7.480 9.000 7.139

Rentelasten 194 0 210

Totaal lasten 293.751 288.984 309.015
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2.6 Toelichting op de exploitatierekening 

 

 2017 2016

€ €

Toegang 30.774 37.983

De tentoonstelling in 2016 over Jack Middelburg heeft een extra stroom bezoekers 

opgeleverd. De toename in  het aantal groepsbezoeken per touringcar heeft de extra 

toestroom in 2016 niet kunnen evenaren. Het aantal betalende bezoekers is gedaald 

met 11,8%. De museumjaarkaart bezoekers zijn wel gestegen, alleen hier ontvangt 

het museum  niet de volle bezoekersprijs. 

Verkopen

Consumpties 42.856 38.233

Deze stijging is onder andere het gevolg van de toegenomen groepsbezoeken

per touringcar. 

Overige inkomsten

Overige baten 6.226 6.500

In 2017 is onder andere  eenmalige bate genomen vanuit Revitalisering project.

2016: Dit betreft de eindafrekening van project Digitalisering.

Lasten:

Personeel en vrijwilligers 182.732 217.125

De Stichting heeft op 1 januari vier stafleden (3,25 fte) in dienst en vanaf 31 juni drie 

stafleden (2,38 fte).

Salarissen, sociale lasten en pensioenen 172.586 213.090

Eind 2016 is voor het eerst een reservering van €18.227 (2017: €1.590) voor de 

aan het eind van het jaar niet opgenomen verlofuren.

Mevrouw J.M. van den Beukel is halverwegen het jaar met pensioen gegaan. 

Deze functie is niet vervangen, waardoor de salariskosten lager zijn uitgekomen. 

Huisvestingskosten 64.511     41.674

De toename is veroorzaakt door:

Afschrijvingskosten: Vier jaar niet afgeschreven - inhaaleffect + €7.716 (2016: 0)

Dotatie voorziening: Voor het eerst dotatie voor groot onderhoud via resultaat + €2.800 (2016: 0)

Schoonmaak: In 2017 zijn de schoonmaak werkzaamheden uitbesteed + €7.712 (2016: 0)

In 2016 zijn zowel 2016 als ook 2015 teruggave energiebelasting in de kosten geboekt. 

Indien over 2016 de energiebelasting over 2015 wordt gecorrigeerd zijn de kosten in 2017 

beperkt gestegen. 

Overige exploitatie

Overige exploitatie 6.753 6.120

Accountantskosten 2.850 11.592

9.603 17.712

De overige exploitatie kosten bestaan voornamelijk aan kantoorkosten. 

Denk daarbij onder andere aan telefoonkosten, kosten van kassasysteem, boekhoud-

pakket en salarisadministratie,  telefoon- en computerkosten. 

In 2016 zijn de accountantskosten van de controle over 2015, de verwachte kosten 2016

en de kosten voor controle van het project opschoning opgenomen.

2017 zijn alleen de verwachte kosten voor de controle 2017 opgenomen. 
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2.7 Aanvullende informatie materiële vaste activa 

In deze paragraaf zijn alle te activeren investeringen opgenomen, ongeacht de wijze 

waarop de financiering heeft plaats gevonden. Geeft tevens zicht op het vastgelegd 

vermogen (onderdeel stichtingsvermogen).  

 

Grondslagen voor de waardering en resultaatsbepaling materiële vaste activa: 

De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde 

afschrijvingen dan wel tegen bedrijfswaarde indien deze laatste lager is. De 

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs dan wel van de 

boekwaarde, waarbij waar nodig rekening wordt gehouden met de restwaarde van het 

actief.  

De gehanteerde afschrijvingspercentage zijn: 

a. Gebouwen - 25 jaar / 4% 

b. Inrichting tentoonstelling - 10 jaar / 10% 

c. Inventaris - 10 jaar / 10% 

d. Computers / multimedia - 5 jaar / 20% 

De eventueel ontvangen algemene investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op 

de aanschafwaarde. De investeringen die zijn gefinancierd uit speciale 

inzamelingsactie of specifiek toegekende subsidies worden geactiveerd, waarbij de 

ontvangen gelden als "vastgelegd vermogen" onder het stichtingsvermogen zijn 

opgenomen. Uit "vastgelegd vermogen" valt jaarlijks via de bestemming van het saldo 

van baten en lasten een bedrag vrij naar ratio van de afschrijvingen op het materieel 

vast actief. 

 
Verloopstaat Materiële vaste activa over 2017 

 

Een deel van het gebouw is gefinancierd met eigen middelen. Per eind 2017 is de 

boekwaarde van dat deel € 1.929. 

 

Vastgelegd vermogen (onderdeel stichtingsvermogen) 

Het vastgelegd vermogen is gelijk aan de som van de boekwaarde Materiële vaste 

activa, dat is gefinancierd uit inzamelingsacties en toegekende subsidies.  

Het vastgelegd vermogen eind 2017 is de boekwaarde €1.108.507 verminderd met 

het deel gefinancierd met eigen middelen €1.929 en bedraagt €1.106.578.  

 

Gecorrigeerd verloopstaat na correctie van gemeente subsidie: 

Op verzoek van de gemeente is de verloopstaat gecorrigeerd voor de ontvangen 

subsidie van de gemeente Westland met betrekking tot het Revitalisering project 

(opgeleverd 1 mei 2015). 

Materiele vaste activa Land Gebouw

Renovatie 

gebouw

Inrichting 

tentoonstelling Inventaris

Computers / 

multimedia Totaal

Aanschafwaarde

Openingsbalans 115.372  342.490  743.544    257.943           115.599   88.460        1.663.408 

Aanschaffingen huidig jaar -         -         -           -                  -          -              -           

Desinvesteringen huidig jaar -         -         -           -                  -          -              -           

Totaal aanschafwaarde 115.372  342.490  743.544    257.943           115.599   88.460        1.663.408 

Cummulatieve afschrijvingen:

Openingsbalans -         274.000  49.570     42.990             19.267     29.487        415.313    

Afschrijvingen huidig jaar -         54.800   29.742     25.794             11.560     17.692        139.588    

Desinvesteringen huidig jaar -         -           

Totaal cummulatieve afschrijvingen -         328.800  79.311     68.785             30.827     47.179        554.901    

Boekwaarde einde periode 115.372  13.690   664.233    189.158           84.773     41.281        1.108.507 
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De ontvangen subsidie wordt gecorrigeerd op de cumulatieve afschrijvingen 

afgeschreven op basis van de gemiddelde afschrijvingstermijn.  

 

 

 

 

Overzicht op verzoek van de gemeente: MVA

Aanschafwaarde einde boekjaar 1.663.408    

Subsidie -939.365      

Gecorrigeerd aanschafwaarde 724.043       

Cummulatieve afschrijvingen einde boekjaar 554.901       

Afschrijvingen subsidie -123.601      

Gecorrigeerd aanschafwaarde 431.301       

Gecorrigeerd boekwaarde 292.742       


