STICHTING MUSEUM DE TIEN MALEN
TOELICHTING BALANS EN RESULTAAT 2018

De Balans per 31-12-2018 en de Resultatenrekening 2018 zijn toegevoegd in een aparte bijlage.
Toelichting op de balans
De bezittingen van het museum bestaan vnl uit vaste activa. De stichting heeft deze gebouwen in
erfpacht (museum) c.q. huur (werkschuur) van de B.V. Landgoed Schovenhorst. De waarde is mede
bepaald door waardering van vrijwilligersuren. De tegenhanger daarvan is de herwaarderingsreserve.
De liquide middelen zijn vooral bedoeld voor onderhoud en herinrichting, zie de reserves onder die
naam.
Toelichting op het resultaat 2018
OMZET: Museum-entree en andere inkomsten
-De omzet door museum bezoek is in 2018 fors gedaald. De tijdelijke expositie over de honingbij kon
ovoldoende profiteren van de algemene belanstelling voor de gevaren die de honngbij bedreigen.
Rond de kerstdagen was weer een tijdelijke tentoonstelling over KERSTATTRIBUTENwaarvoor flinke
belangstelling was..
-Ook in 2018 organiseerde RABO-RANDMEREN weer een actie waarbij door het werven van
stemmen een donatie kon worden binnengehaald. Dit jaar was de opbrengst wat lager (652,00 euro)
dan in 2017.
-Ons museum ontving weer een aandeel van de giften van Puttense bedrijven, onder het motto
“VRIENDEN VAN HISTORISCH PUTTEN”. Via het PHG komen deze rechtstreeks ten goede aan de
beide Puttense musea.
-Voor de “PHG-Zomermarkten” is een vervangende financieringsbron gevonden met de PHGBoekenmarkten in de vml. school Klein Schovenhorst. De gemeente Putten heeft twee schoollokalen
beschikbaar gesteld en een sorteerruimte. Van de opbrengst gaat een afgesproken percentage naar
de Mariahoeve. Het is een prachtige oplossing, maar wel tijdelijk. Daarmee is deze financieringsbron
een risico voor het Museum.
LASTEN
 De erfpacht en huur worden periodiek geïndexeerd, niet in dit jaar.
 Kostenreductie is niet eenvoudig, het museum opereert al op een minimaal kostenniveau. Om
de exposities op een goed peil te houden zal er de komende jaren geïnvesteerd moeten
worden, waardoor de kosten zullen stijgen.
 De energiekosten stijgen jaarlijks, bezuinigen daarop is niet of nauwelijks mogelijk.
 De kosten van onderhoud van het gebouw en de inventaris zijn in 2018 weer op een lager
niveau t.o.v. 2017, verdere kostenreductie is niet haalbaar.
Museumbezoek
Het aantal bezoekers is in 2018 gedaald tot 1872 personen (in 2017 3400 pers).
Het totaal van betalende bezoekers en museumkaarthouders samen, is in 2018 1646 personen (in
2016 2148 pers). excl scholen
-Het aandeel van kinderen in de betalende bezoeken van 2018 is gedaald tot 111 pers. Er liep al wel
een schoolproject (met CULTUURKUST), doorlopend in het jaar 2019. In dat jaar is betaald.
afrekening.
-Museumbezoek door groepen
In 2018 was het aantal groepen gering, dit verdiend meer aandacht.
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