
Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden

Staat van baten en lasten

Baten

€ € € €

Subsidie Gem. Middelburg 32.130         32.130         

Overige subsidies -               550              

Donaties leden 5.224           5.567           

Entreegelden bezoekers 2.956           3.459           

Overige inkomsten 2.437           5.021           

Bijdrage sponsors en fondsen 317              382              

43.064     47.109     

Lasten

Huisvestingskosten 35.383         29.539         

Waardeverandering Langstraat 28 -3.000          -               

Publiciteitskosten 1.763           1.130           

Materiaalkosten / onderhoud 4.689           4.582           

Overige kosten 4.030           4.656           

42.866     39.907     

Saldo 199          7.202       
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Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden

ACTIVA PASSIVA

€ € € € € € € €

Materiële vaste activa Stichtingskapitaal

Langstraat 28a 82.000     79.000     Overige reserves 86.328     * 82.629     

Museumstukken P.M. P.M. Bestemmingsreserve plateaulift 10.500     ** 17.000     

82.000     79.000     Bestemmingsreserve aanschaf museumstukken 7.500       *** 2.500       

Bestemmingsreserve groot onderhoud -           2.000       

Vlottende activa 104.328   104.129   

Omzetbelasting 1.048       826          

Debiteuren 418          -           Onderhoudsvoorziening 2.000       -           

Vooruitbetaalde kosten 1.098       -           

Liquide middelen 24.735     24.803     Kortlopende schulden

27.300     25.629     Crediteuren 2.472       -           

Nog te betalen kosten 500          500          

2.972       500          

109.300   104.629   109.300   104.629   

* Betreft het vrij besteedbaar vermogen. Dit vermogen is echter slechts deels liquide, omdat het voornamelijk wordt gevormd door de waarde van het pand aan de Langstraat 28a 

   te Arnemuiden. Hierdoor is slechts  € 86.328 -/- € 82.000 = € 4.328 vrij besteedbaar.  

** Een deel van het museum is moeilijk bereikbaar voor mindervalide. Een oplossing  voor dit probleem is de aanschaf van een plateaulift, zodat ook het achterste deel

    van het museum toegankelijk is met een rolstoel. De bestemmingsreserve is in 2016 gedaald t.o.v. 2015, omdat de offerte lager was dan verwacht.

    De lift zal in de eerste helft van 2017 worden gerealiseerd.

*** Het doel van het museum is 'het levend houden van de rijke Arnemuidse historie'. Voor dit doel kan het nodig zijn om museale stukken aan te kopen om deze te conserveren

     voor de toekomst en om ervoor te zorgen dat deze stukken voor het publiek toegankelijk blijven. Het doel is om deze bestemmingsreserve de komende jaren te verhogen naar € 10.000.
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