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1. Accountantsrapport



 
 

 

Datum behandeld door Kenmerk 

25 mei 2020 drs. M.P.L. Peters RA 19010.3/JR2019 

Samenstellingsverklaring bij de jaarrekening 
 

De jaarrekening van stichting Het Oude Raadhuis Rhenen te Rhenen is door ons samengesteld op 

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 

en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 

onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten. Op grond van Standaard 4410 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 

verslaggeving toegepast 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 

de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 

van stichting Het Oude Raadhuis Rhenen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden 

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking 

tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar de website van de NBA. 

MP accountants & adviseurs                                                     

Was getekend 

 

drs. M.P.L. Peters RA                                                       
kenmerk: 49110 

 



1.2 Algemeen

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2018 zijn ontleend aan de vastgestelde
jaarrekening 2018 van Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen.

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 14 juni 2017, verleden voor notaris mr. S.B.M Elshof werd de stichting per
genoemde datum opgericht.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen, statutair gevestigd op Markt 20 te Rhenen
bestaan voornamelijk uit:
- Het stimuleren van de belangstelling voor de cultuur en historie alsmede inspannen voor het behoud
van het erfgoed onder de eigen inwoners maar ook onder mensen elders in en buiten Nederland.
- Museaal het verhaal van Rhenen te vertellen aan de hand van bijzondere objecten uit de
gemeentelijke collectie en uit de collecties van bruikleengevers.
- Toeristische informatievoorziening, marketing en promotie en gastheerschap.
- Het (tijdelijk) verhuren van ruimte in het pand Het Oude Raadhuis. 

Vaststelling jaarrekening

Het stichtingsbestuur heeft de jaarrekening 2018 op 15 mei 2019 vastgesteld. Het resultaat over het
boekjaar 2018 bedroeg € 60.569.
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1.3 Resultaten 

2019

Bespreking van de resultaten

Baten 273.007

Inkoopwaarde van de omzet -10.262
Overige bedrijfsopbrengsten 3.679

Brutomarge -6.583

266.424

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 63.868
Afschrijvingen materiële vaste activa 589
Huisvestingskosten 141.339
Exploitatiekosten 7.190
Verkoopkosten 2.382
Kantoorkosten 7.151
Algemene kosten 10.596
Subsidie bijdragen van derden in investeringen 4.605

Totaal van som der kosten 237.720

Totaal van netto resultaat 28.704
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2019 31-12-2018
% %

Activa

Materiële vaste activa 5.305 5,4 5.894 5,2
Voorraden 16.662 17,0 5.675 5,0
Vorderingen 52.172 53,1 93.169 82,6
Liquide middelen 24.033 24,5 8.066 7,2

98.172 100,0 112.804 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 91.120 92,8 62.416 55,3
Kortlopende schulden 7.052 7,2 50.388 44,7

98.172 100,0 112.804 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 52.172 93.169
Liquide middelen 24.033 8.066

76.205 101.235

Kortlopende schulden -7.052 -50.388

Liquiditeitssaldo
69.153 50.847

Voorraden 16.662 5.675

Werkkapitaal
85.815 56.522

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 5.305 5.894

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 91.120 62.416

Financiering

Stichtingsvermogen 91.120 62.416
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2. Bestuursverslag



 
 

 

 

 

Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen  

Jaarverslag 2019 

 
Voorwoord van het bestuur  

2019 was het eerste volledige jaar waarin we vanuit onze nieuwe locatie – het 

Oude Raadhuis – aandacht mochten vragen voor het cultureel erfgoed in onze 

mooie gemeente. Vraag was natuurlijk: Zijn de verwachtingen uitgekomen, waren 

er voldoende bezoekers, kregen we genoeg media aandacht en zeker niet in de 

laatste plaats: hoe zijn de zaken financieel gelopen? 

 

Opnieuw is het zaak om onze directeur en onze vrijwilligers een pluim te geven 

voor het niet aflatende enthousiasme en gedrevenheid waarmee zij het werk het 

afgelopen jaar hebben gedaan. 

Van alle partijen, die bij het Stadsmuseum betrokken zijn horen we niets dan lof 

over de inzet. 

 

Ook hebben we afgelopen jaar weer op de steun mogen rekenen van onze 

sponsoren waardoor wij instaat waren onze taken op een goede wijze te vervullen 

en ons in staat te stellen om samen een bijdrage te leveren het Rhenens erfgoed 

te bewaren en toegankelijk te blijven houden voor deze en toekomstige 

generaties. 

 

Tijdens de voorbereidingen van dit jaarverslag werd duidelijk dat 2020 een 

bewogen jaar zal gaan worden, ook voor het Stadsmuseum Rhenen. 

De regeringsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken 

zullen grote invloed hebben op ons ondernemen in het komende jaar. 

Zo is het Stadsmuseum enige maanden gesloten geweest en zullen de geplande 

bezoekers aantallen zeker niet gerealiseerd gaan worden. We zijn blij dat vanaf 

juni de deuren weer geopend zijn, met inachtneming van de 

veiligheidsmaatregelen voor onze vrijwilligers en bezoekers.  

De financiële impact zal niet onaanzienlijk zijn. Toch zijn wij ervan overtuigd dat 

we met ons fantastische team ook deze crisis te boven zullen komen. 

 

 

Bestuur Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen 

Rhenen, mei 2020 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 
 

Stadsmuseum Rhenen is nu een jaar gehuisvest in het Oude Raadhuis. Vanaf 

september 2018 verwelkomen wij inwoners van Rhenen en toeristen in de VVV, het 

nieuwe Museumcafé en onze expositiezaal. In december 2018 ging ook de vaste 

presentatie open voor het publiek.  

 

Het bestuur van de Stichting heeft de verantwoordelijkheid voor de museale 

functie, met als ambitie het museum een bruisende plek te maken waar 

geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit samenkomen.  

De wijze waarop het Stichtingsbestuur deze ambitie wil bereiken is vastgelegd in 

het vigerende meerjarenplan De kracht van Erfgoed.  

 

 

 

 



 
 

 

2. Over de Stichting  
 

De Stichting het Oude Raadhuis Rhenen is in 2017 opgericht met als doel  
het behoud en de versterking van het cultuurhistorische erfgoed van de gemeente en 
het stimuleren van de belangstelling voor de cultuur en historie van Rhenen onder de 
eigen inwoners, maar ook onder mensen elders in en buiten Nederland.   
 
Opnieuw vragen wij aandacht voor de missie van het museum, die al volgt door 

de Stichting is geformuleerd : 

 

Het Stadsmuseum Rhenen wil deze en toekomstige generaties in contact brengen 

met de betekenis van zijn erfgoed 

1. De Stichting exploiteert daartoe een museum waarin de geschiedenis van 
Rhenen wordt verteld  

2. Waar zij vaste en wisselende tentoonstellingen en andere evenementen 
organiseert 

3. En de door haar verworven of aan haar voor dit doel ter beschikking gestelde 
panden en materialen, beheert, behoudt, onderzoekt en presenteert 

4. Samen te werken met organisaties met vergelijkbare doelstellingen binnen 
en buiten Rhenen 

5. Inwoners en bezoekers informeert over voor hen interessante voorzieningen en 
evenementen op diverse terreinen  

6. De mogelijkheid biedt iets te gebruiken en samen te komen in een inpandige 
horecagelegenheid. 

 
De Stichting maakt dit mogelijk door te zorgen voor voldoende baten in de vorm van 
subsidies, giften en inkomsten uit cultureel ondernemerschap. Een belangrijke 
bijdrage hierin vormt ook de inzet van toegewijde en deskundige vrijwilligers. 
De Stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst.  
 

 

 

3. Belangrijkste resultaten in 2019  
 

• De positieve reacties op de vaste opstelling 

• Toeristen en bewoners weten Stadsmuseum en de informatiebalie van de 

VVV goed te vinden. Bezoekers aantallen stemmen tevreden 

• Voortschrijdende professionalisering en digitalisering zijn kenmerkend voor 

afgelopen jaar ( voor zover mogelijk binnen de financiële kaders) 

• Samenwerking met andere aanbieders in de regio als Cuneragilde en Stichting 

De Greb geïntensiveerd 

• Organisatie diverse aansprekende evenementen voor de Rhenense 

gemeenschap: Cuneradag – Open Monumentendag – Weekend kunstroute – 

Zondagsopenstelling in de zomer – rondleidingen instap & op afspraak – 

tussen kunst en kitch.   



 
 

 

• Herinrichting en heropening Trouwzaal  

• Representatieve activiteiten voor de gemeente – ontvangst veteranen bij   

Herdenkingsconcert Slag om de Grebbeberg in de Cunerakerk  

• Recepties & ontvangsten van particulieren, organisaties & bedrijfsleven 

• Tentoonstelling ‘Rembrandt tekent Rhenen’  een eyeopener voor menigeen 

• Expositie Kunstroute  

• Tentoonstelling Opmerkelijke vrouwen in Rhenen 

• Nieuwe bruiklenen zijn een mooie toevoeging aan de collectie. Zoals: Een 

Jachttafereel uit ca 1650 (afkomstig uit huis De Tangh, dat mogelijk in het  

Zomerpaleis van Frederik vd Paltz heeft gehangen ) en een schilderij van de 

Cunerakerk door Dirk Jansen (ca 1910). Dit laatste werk is een bruikleen van 

de Stichting tot behoud Cultureel Erfgoed Rhenen.  

 

 

4. Vaste expositie, tentoonstelling en collectie   

Vaste presentatie slaat aan 

De nieuwe vaste presentatie slaat aan bij een breed publiek. Dat is te merken aan 

de positieve reacties. Bijvoorbeeld: ‘Nooit geweten dat een kleine stad als Rhenen 

zo’n rijke geschiedenis heeft’, of ‘Wat een toegankelijke en eigentijdse manier om 

mensen mee te nemen in het verhaal van Rhenen’, of ‘Eindelijk een plek waar ik 

mijn vrienden iets over mijn stad kan vertellen’.  

Vrijwilligers zijn recent getraind om - op reservering - publiek rond te leiden in de 

vaste presentatie. Afgelopen zomer experimenteerden we voor het eerst ook met 

instap-rondleidingen.  

   

 

Collectie: nieuwe bruiklenen 

Het voormalige museumgebouw (waarin onze voorganger Gemeentemuseum Het 

Rondeel huisde) is zo goed als leeggeruimd: een mega-klus. Collecties zijn 

overgebracht naar het Stadsmuseum. Wat (nog) niet wordt gepresenteerd is 

opgeslagen in de depots en (deels) teruggebracht naar bruikleengevers. Veel tijd 

steken we in een consistente én complete registratie van de collectie. De 

gemeente Rhenen heeft daarvoor een ‘state of the art’-versie van Adlib aan ons 

ter beschikking gesteld, waarvoor een drietal teamleden van het Stadsmuseum 

een cursus gevolgd hebben. De gemeente Rhenen is eigenaar van het 

leeuwendeel van de collecties, het museum zorgt voor presentatie, registratie, 

beheer en onderhoud hiervan.  



 
 

 

Twee bijzondere bruiklenen is het 

nieuwe Stadsmuseum rijker. Sinds mei 

presenteren we een Jachttafereel uit ca. 

1650 dat afkomstig is uit Huis de Tangh, 

en wellicht uit het Zomerpaleis van 

Frederik van de Palts in Rhenen. Wij 

onderzoeken mét publiek en experts of 

daar bewijs voor is. Ook presenteerden 

we twee schilderijen van de Cunerakerk 

door Dirk Jansen (uit ca. 1910): één ervan een kersverse bruikleen, verworven 

door de Stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen. Dit is de nieuwe naam van de 

Vereniging Vrienden van het gemeentemuseum Het Rondeel.  

Rhenen is zich er zeer van bewust dat het zorgvuldig moet omgaan met haar 

erfgoed. Met regelmaat krijgen we aanbiedingen om kunstwerken of historische 

voorwerpen aan te kopen. Ons budget is echter zeer beperkt. Samen met de 

Begeleidingscommissie (waarin de gemeente Rhenen, de Historische Vereniging 

Oudheidkamer Rhenen en omstreken én het museum zitting hebben) gaan we 

scherp beleid formuleren hoe met aanbod en afstoten van de collectie om te 

gaan. 

 

Programma: dynamische tentoonstellingsagenda 

 

In de zomer van 2019 opende alweer de derde 

expositie van Stadsmuseum Rhenen: ‘Rembrandt 

tekent Rhenen’. Een presentatie die voor velen in en 

om Rhenen, maar ook voor toeristen een eyeopener 

is. We verlengen deze expositie tot en met 27 

november, zodat nóg meer mensen kunnen ervaren 

dat de naam van deze topkunstenaar aan onze stad 

kleeft. 

 Ondertussen bereidden we een tentoonstelling voor 

die de spotlichten zet op 14 opmerkelijke Vrouwen 

uit de geschiedenis van Rhenen (open in december 

2019), en wordt er met 75 jaar Slag om de Grebbeberg én het Regionaal Archief 

Zuid-Utrecht gewerkt aan de tentoonstelling Jong en bevrijd: ooggetuigen van WO 

II (open in februari 2020). 

 

Overige activiteiten  

Samenwerking: divers en succesvol 

Stadsmuseum Rhenen werkt graag samen om nieuwe kansen voor Rhenen te 

creëren. Met Cultuurplatform Rhenen organiseerden we in september de 

Rhenense Kunstroute. Als onderdeel hiervan presenteerden we een aantal weken 

werken van meer dan 40 kunstenaars van nu in huis. Maar ook Open 

Monumentendag (voor de tweede keer in het museum) was met honderden 

bezoekers en 250 schoolkinderen in huis een gezamenlijk succes. Het thema was 



 
 

 

‘Plekken van Plezier’. Het museum koos voor het onderwerp Trouwen en riep het 

publiek op met trouwjurken en – pakken te komen. Die kleding kon het publiek 

passen. Met het Cuneragilde en Stichting de Greb biedt de VVV succesvol 

stadswandelingen en excursies aan. Specifiek voor kinderen (en hun begeleiders) 

ontwikkelde het museum een aantal speurtochten door het museum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeer succesvol was een taxatiedag, georganiseerd in samenwerking met de stichting 

Cuneradag op de tweede (verregende en verwaaide) zaterdag van juni.  

 

 

5. Bezoekersaantallen: op koers 

 
Het Stadsmuseum Rhenen ligt mooi op koers wat betreft de beoogde 

bezoekersaantallen in 2019: ruim 2850.  

bezoekers 2019 2018 Jaarplan 2020

museum 2860 <1500 + 5%

VVV 1160 ? + 5%

Ontvangsten +/-800 0 + 5%

 
 

Het is onze doelstelling met bezoekersaantal jaarlijks met minimaal cijfer 5 % 

groeien te laten groeien  ten opzichte van het voorgaande jaar. De Museumkaart 

is zeer populair, meer dan 70 % van onze bezoekers toont deze bij de kassa.  

Onderzocht wordt of wij in de toekomst ook zelf tot de uitgifte van de museum 

jaarkaart kunnen overgaan. 



 
 

 

Het sfeervolle Museumcafé en de Trouwzaal worden steeds populairdere locaties 

voor ontvangsten – van trouwceremonies tot boekpresentaties, debatten of 

feestjes. In 2019 ontvingen hier al meer dan 500 gasten, naast de bezoekers van 

onze dag-horeca. 

 

6. Toeristisch informatiepunt  
 

Wandelaars en fietsers weten ons in toenemende mate te vinden. Wij 

ontwikkelden een beleidsplan voor de VVV Rhenen, gevoed door onze nieuwe 

ervaringen in het Oude Raadhuis. Ook de gemeente Rhenen ontwikkelt een visie 

op toerisme. Deze  zal in relatie worden gebracht met onze plannen. Wat we 

gemeen hebben is dat we Rhenen toeristisch een duidelijk(er) profiel willen 

geven. De zichtbaarheid van het museum en de VVV in en rond de stad is ook een 

serieus punt van aandacht. Gezamenlijk willen wij meer bekendheid geven aan 

Rhenen als toeristische bestemming, de expertise vergroten en de samenwerking 

in Rhenen met organisaties op de toeristische markt bevorderen.  Belangrijke 

partner is het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei.  

  

7. Contacten en samenwerking 
 

Fondsenwerving:  

 

De in 2018 opgerichte nieuwe Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Rhenen, 

verzamelt fondsen om het museum te ondersteunen bij exposities, aanschaf van 

zakelijke faciliteiten en marketing. 

 

De Vrienden zijn er voor bedrijven, organisaties en 

particulieren uit Rhenen en de regio, maar ook van 

verder weg. De Stichting heeft een anbi-status. Wie 

schenkt, profiteert van interessante fiscale voordelen. 

In 2019 heeft het Stadsmsueum in samenwerking met 

de Vrienden een brochure uitgebracht, gericht op de  

werving van nieuwe vrienden en fondsen.  

De Stichting behoud collectie erfgoed Rhenen ( voorheen Stichting Vrienden van 

het Rondeel), heeft ook dit jaar weer heeft getoond ons een warm hart toe te 

dragen. Onder andere met een bruikleen van het reeds genoemde schilderij van 

de Cunerakerk door Dirk Jansen. We organiseerden samen een educatief project, 

maakten ter promotie ansichtkaarten en organiseerden in het Stadsmuseum een 

bijeenkomst voor alle begunstigers van de Stichting.  

 

Onze nauwe contacten met de HVOR, het Provinciaal Utrechts Genootschap van 

Kunsten en Wetenschappen (PUG), Cultuurplatform Rhenen en de Bibliotheek 

ZOUT  zijn in 2019 verder geïntensiveerd. In 2019 is een partnerschap aangegaan 



 
 

 

met Geo-Park Heuvelrug.  

 

Ook zijn wij erin geslaagd de samenwerking met de Stichting De Greb en het 

Cuneragilde te intensiveren. De VVV Rhenen bemiddelt bij de boeking van 

programma’s van beide organisaties. Het gaat hierbij dan om rondleidingen over 

de Grebbeberg en het Militair Ereveld, de Koningstafel en stadswandelingen. Ook 

bemiddelen we voor beklimmingen van de Cuneratoren of een bezoek aan de 

Cunerakerk met zijn beroemde oksaal. 

 

In 2019 is het Stadsmuseum nauw betrokken geweest bij een scholenproject, dat 

onderdeel is van het herdenkingsprogramma  “Vrijheid vier je samen”. Daarmee 

herdacht Rhenen 75 jaar vrijheid en 80 jaar slag om de Grebbeberg. Onze  

directeur maakt deel uit van de jury  die de werkstukken van de basisscholen zou 

gaan beoordelen. 

 

Verder wordt gewerkt aan projecten om het onderwijs en onze schooljeugd meer 

aan ons te binden.  

 

8. Organisatie 
 

Personeel en organisatie  
De directeur en onze vrijwillige medewerkers verdienen zoals eerder genoemd, 

hulde voor de ongelooflijke hoeveelheid werk welke zij in 2019 hebben verzet. 

Hun inzet en enthousiasme hebben bijgedragen aan niet alleen een mooi 

resultaat maak ook aan een imago van klantvriendelijkheid en betrokkenheid 

waar we in Rhenen trots op mogen zijn. 

 

Directeur 

 

De enige betaalde functie bij de Stichting is die van directeur. De huidige 

directeur, de kunsthistorica Maike Woldring, is medio februari 2018 in dienst 

gekomen. Bij aanstelling werd een tijdelijk contract overeengekomen en heette 

de functie coördinator. Het contract is in 2019 wegens grote tevredenheid van het 

bestuur gecontinueerd en omgezet naar een vaste aanstelling als directeur.  

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, de dagelijkse 

gang van zaken van het museum en daarnaast voor het toeristisch 

informatiecentrum. Een tevens geeft zij vorm aan cultureel ondernemerschap van 

het Stadsmuseum. Daartoe stuurt zij de (vrijwillige) medewerkers aan. De 

directeur is de spil van de organisatie en het aanspreekpunt van het netwerk en 

werkt volgens de eisen van het museumregister.  

De directeur zet de organisatie op de kaart in Rhenen en omgeving doordat ze een 

eigen en eigentijdse visie heeft op de wijze waarop het publiek in contact 

gebracht kan worden met Rhenen en het Rhenens erfgoed. 



 
 

 

 

In 2019 is de directeur erin opnieuw in geslaagd haar netwerk in Rhenen, in de 

regio en in de museale wereld verder uit te bouwen. Hierdoor heeft zij makkelijke 

ingangen bij diverse organisaties en is zij steeds beter in staat de netwerk functie 

van ons museum vorm te geven. 

 

Vrijwillige medewerkers 

 

Team: stabiel, daadkrachtig, enthousiast 

Het Stadsmuseum timmert met een enthousiast team aan de weg.  Een groep van 

circa 35 vrijwilligers werkt inmiddels in diverse teams onder leiding van een 

directeur. De weekends zijn voor publiek dé momenten om musea en de VVV te 

bezoeken, wijzen landelijke onderzoeken uit. Omdat we rekening willen houden 

met gevoelens in confessionele kringen ten aanzien van zondagsrust, hebben we 

dit eerste jaar bewust gekozen voor openstelling op zondag gedurende een 

specifieke tijd: tijdens het toeristenseizoen, en dan vanaf 12.00 uur. De 

openingstijden worden jaarlijks geëvalueerd. 

 

Dankzij de vrijwilligers, 

bijvoorbeeld, kan publiek in de 

zomermaanden  ook genieten 

van een compleet heringerichte 

tuin. Of kunnen bruidsparen en 

hun gasten worden gefêteerd 

op de heerlijkste taarten, na 

een huwelijkssluiting.  

 

 

 

 

Stagiaires 

 

Besloten is, om ter ontlasting van de directeur en verdere integratie met de 

opleidingscentra voor cultuur in Nederland, te onderzoeken in hoeverre 

studenten van de Reinwardt Academie kunnen worden ingeschakeld en 

betrokken bij het Stadsmuseum. 
 

Bestuur 
 

Het bestuur is op sterkte. Na het vertrek van Jos van Beurden verbond zich Jorna 

Kniese, voormalig onderwijsleider en docent aan de Reinwardt Academie (voor 

Museologie) aan het Bestuur. Zij heeft als portefeuille collecties en 

tentoonstellingen. 

 



 
 

 

Het bestuur heeft in 2019 11 maal vergaderd. Ook heeft het Bestuur in maart een 

interne evaluatie gehouden waarbij zij haar functioneren tegen het licht heeft 

gehouden. 

Hierbij zijn onderwerpen als: financiën, risicoanalyse, professionalisering en een 

open en transparante communicatie aan de orde geweest. Daar waar nodig zijn 

verbeterpunten afgesproken. Jaarlijks zal een dergelijke interne evaluatie 

plaatsvinden. 

 

Administratieve organisatie 

De financieel-administratieve ontvlechting met de gemeente heeft het eerste half 

jaar van 2019 nog veel aandacht gevraagd van het Bestuur van de Stichting het 

Oude Raadhuis. Deze ontvlechting is voltooid. De focus ligt nu op de inrichting en 

opbouw van een stabiele eigen administratieve organisatie.  

Inmiddels beschikt het museum over een eigen zelfstandig netwerk, geschikt 

aantal werkplekken en de mogelijkheid multimediale functies te gebruiken. 

In samenwerking met de collectie eigenaar, de gemeente Rhenen heeft ook een 

migratie plaatsgevonden van een  verouderde versie van het 

collectieregistratiesysteem Adlib naar een versie met een sterk verbeterde 

functionaliteit . 

 

9. Relatie met de gemeentelijke en museale organisatie  
 

De contacten met de gemeente en in het bijzonder met de portefeuillehouder 

burgemeester Hans van der Pas waren afgelopen jaar constructief en inspirerend. 

Conform de afspraken heeft er afgelopen jaar driemaal een formeel overleg 

plaatsgevonden waarbij verplichtingen, resultaten en het jaarplan en begroting 

voor 2020 aan de orde zijn geweest. 

Daarnaast is besloten om periodiek informatie over de gang van zaken , resultaten 

en bezoekersaantallen aan het college te gaan rapporteren. 

 

Begeleidingscommissie 

Deze commissie is het afgelopen jaar 3 maal bijeengekomen. 

Daarbij is van gedachten gewisseld over de rol en verantwoordelijkheid van de 

begeleidingscommissie en over een collectieplan. Dat collectieplan, dat het 

Stadsmuseum zal schrijven in 2020, moet antwoord geven op de vraag wat het 

Stadsmuseum nog wil verzamelen ten behoeve van de collectie, wat het wil 

behouden en waar het afscheid van wil nemen.  Afgesproken is dat in de 

begeleidingscommissie gesproken zal worden over toetsingscriteria ter 

ondersteuning van beslissingen.   

 

 

 



 
 

 

Marketing en promotie  

 

Om onze museale doelstellingen te behalen moet  stevig ingezet worden op 

promotie en marketing.  

Dit gaan wij in de komende jaren doen middels gebruik van de volgende 

middelen: 

• Website & Facebook 

• Nieuwsbrief voor relaties (2 x per jaar) 

• Publicatie jaarverslag (op website) 

• Publiciteit in de lokale, regionale en landelijke pers 

• Bezoekerskrant 

• Acties in samenwerking met derden  

• Affiches en folders  

 

Communicatie 
 

Creatief en met succes zet het museum in op free publicity. Budgetten voor 

corporate campagnes en adverteren zijn er nauwelijks. Een nieuw te maken 

website, in combinatie met social media, moet in 2020 de extra motor worden om 

publiek te bereiken en enthousiasmeren. Het museum wint terrein door 

samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei. 

Maar ook de Culturele Regio Heuvelrug - Wijk bij Duurstede, de nationale 

Museumkaart en het Cultuurplatform Rhenen zijn partijen waarmee het 

Stadsmuseum Rhenen en de VVV hun publieksbereik vergroten. 

Ook interne communicatie om het team betrokken en enthousiast te houden was 

belangrijk. Daartoe verschenen maandelijks nieuwsbrieven, werden meerdere 

plenaire vergaderingen belegd, vond een zomerborrel plaats en werden de 

vrijwilligers van het jaar gekozen (Teuni en Ton Kars wegens uitzonderlijke inzet 

voor VVV en Stadsmuseum). Voor alle vrijwilligers en het bestuur was er een 

eindejaar attentie in de vorm van een cadeaubon en pakket lekkernijen.     

 

Huisvesting  

Gebouw: aandacht blijft noodzakelijk 

 

De gemeente heeft stevig geïnvesteerd in de restauratie van het Oude Raadhuis, 

het pand waarin wij zijn gevestigd. Toch laat het gebouw – dat jaren van leegstand 

heeft gekend – klimatologisch kwetsbaarheden zien. Met het bedrijf Nova loopt 

een gemeentelijk onderzoek naar een duurzaam energiebeheer in ons 

middeleeuwse monument. Belangrijk voor de collectie, bezoekers en 

medewerkers. 

Zoals ook al in ons verslag over 2018 gemeld, is het binnenklimaat moeilijk op het 

gewenste niveau te brengen. Daartoe is ook in 2019 goed overleg met de 

verhuurder geweest. Een goed binnenklimaat is essentieel om op verantwoorde 



 
 

 

wijze te zorgen voor onze collectie en te voldoen aan onze verplichtingen jegens 

de gemeente (eigenaar) en onze bruikleengevers. 

 

De vochtproblematiek in het museumcafé zal tijdelijk worden gecamoufleerd met 

de plaatsing van een voorzetwand. Volgens de experts zal het zeker enkele jaren 

duren voor het vocht uit de buitenmuur is verdwenen. De voorzetwand wordt 

begin 2020 worden geplaatst. 

 

Veiligheid en risico’s  

Ook mindervalide bezoekers kunnen op een veilige manier alle publieksruimtes 

betreden.   

Ook heeft het bestuur verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de collectie 

(onvervangbaar erfgoed). Dit krijgt vorm met camerabeveiliging, alarmtechniek en 

goede afspraken met de dienstverleners op het gebied van beveiliging en brand.  

Om haar taken te vervullen moest de Stichting tal van verplichtingen aangaan. Om 

de risico’s daarin af te dekken zijn diverse verzekeringen voor collectie, bruiklenen 

en bestuursaansprakelijkheid afgesloten. Echter niet alle risico’s konden en 

kunnen daarmee worden afgedekt. Gelukkig heeft de Stichting de beschikking 

over een reserve voor onverzekerbare risico’s die is ontvangen van de gemeente  

bij de verzelfstandiging (denk aan personele verplichtingen). 

 

In 2019 heeft de eerste in een reeks van “Prospectieve Risico inventarisaties” (PRI) 

plaatsgevonden. Dit is een voorspellende analysemethode om onveilige situaties 

en risico’s in de dienstverlening te inventariseren en nog voordat deze 

plaatsvinden te voorkomen.  

Een eerste analyse voor het thema vrijwilligers is eind 2019 afgerond. 

De aandachtspunten uit deze analyse zijn in het bestuur besproken en de eerste 

acties om hier een passend vervolg te geven zijn voor 2020 gepland. 

 

10. Governance  
 

Het bestuur werkt volgens de Governance Code Cultuur. Met deze code wordt 

gestuurd op adequaat toezicht en transparantie voor maatschappelijk 

verantwoord functioneren van professionele organisaties.  

Gezien de schaal van het museum en de nieuwe uitdagingen die het museum met 

de verzelfstandiging aangaat is door de Stichting gekozen voor een bestuursmodel 

met een directeur/ coördinator. 

Het bestuur is daarin eindverantwoordelijk en beleidsbepalend.  

Het bestuur heeft echter de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de 

werkzaamheden gedelegeerden aan de directeur/ coördinator en het team 

vrijwillige medewerkers.  



 
 

 

 

De functies van de bestuursleden zijn onbezoldigd. Er is een 

reiskostenvergoedingsregeling die zowel geldt voor vrijwilligers als bestuursleden. 

Daarvan is in 2019 door enkele bestuursleden gebruik gemaakt. 

 

Bestuursleden per 31.12.2019 
   woonachtig aftredend expertise relevante  

nevenfuncties 

voorzitter Mevr. M. Groenendijk Rhenen herbenoembaar Besturen/ 

ondernemen 

Voorzitter Adviesraad Sociaal 

Domein  

secretaris Dhr. A. Mulder Rhenen herbenoembaar financieel Bestuurslid HVOR & secretaris 

Stichting Slag om de 

Grebbeberg 

penning-

meester  

Dhr. J. de Wilt Rhenen herbenoembaar Juridisch/ 

financieel 

 

algemeen 

lid 

Mevr. X. Gruys Driebergen herbenoembaar Marketing  Lid RvT Z-O-U-T  

algemeen 

lid  

Mevr. J. Knieze Amerongen herbenoembaar  Juridisch/  

museaal 

- 

 

Het bestuur heeft in het bestuursreglement de werkwijze bij een risico op 

belangenverstrengeling vastgelegd conform de aanbeveling in de Governance 

code cultuur. Het bestuur evalueerde zijn werkwijze in maart 2019 en paste het 

rooster van aftreden aan. Het bestuur zorgt voor voldoende aanspreekbaarheid 

voor vrijwilligers door regelmatige aanwezigheid in het museum en voor de 

overige belanghebbenden door aanwezigheid bij ontvangsten e.d.  

De voorzitter overlegt 2 maal per maand met de directeur.  

In 2019 vergaderde het bestuur 11 maal. De directeur was steeds aanwezig bij de 

bestuursvergadering.  

  



 
 

 

11. Financieel verslag  
 

Herkomst Baten  

De baten van de Stichting het Oude raadhuis bestonden in 2019 uit incidentele en 

niet-incidentele baten. 

De incidentele baten betroffen giften van fondsen , Stichtingen en bedrijven ten 

gunste van de inrichting van de nieuwe locatie, onze nieuwe vaste tentoonstelling 

alsook de tijdelijke tentoonstelling Rhenen op de Kaart.  

De niet incidentele baten dienen ter dekking van de exploitatie . Zij werden 

verkregen uit subsidie, ticketverkoop, horeca- en winkelverkoop en verhuur. Zie 

voorts de jaarrekening 2018. 

 



3. Jaarrekening



3.1 Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Museale investering 5.305 5.894

Vlottende activa

Voorraden 16.662 5.675

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 1.982 825
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 

33.867 21.700
Overige vorderingen en overlopende
activa

4 

16.323 70.644

52.172 93.169

Liquide middelen 5 24.033 8.066

98.172 112.804
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31 december 2019 31 december 2018

Passiva

Stichtingsvermogen 6 

Bestemmingsreserves (publiek) 7 23.273 23.273
Bestemmingsfondsen (publiek) 8 27.625 32.229
Algemene reserve 9 40.222 6.914

91.120 62.416

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

10 

461 3.642
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen

11 

2.028 3.911
Overige schulden en overlopende
passiva

12 

4.563 42.835

7.052 50.388

98.172 112.804
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3.2 Staat van baten en lasten over 2019 

2019
Begroting

2019 2018

Baten
Overheidsbijdragen en -subsidies 13 234.000 232.730 292.416
Giften en baten uit fondsenwerving 14 200 - 2.040
Overige baten 15 38.807 51.950 19.255

273.007 284.680 313.711

Inkoopwaarde van de omzet -10.262 -25.600 -21.417
Overige bedrijfsopbrengsten 16 3.679 4.250 1.340

Brutomarge -6.583 -21.350 -20.077

266.424 263.330 293.634

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 17 63.868 53.700 53.665
Afschrijvingen materiële vaste activa 18 589 4.500 -
Overige bedrijfskosten 19 173.263 196.140 179.400

Totaal van som der kosten 237.720 254.340 233.065

Totaal van netto resultaat 28.704 8.990 60.569
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2019 

2019 2018

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

Bedrijfsresultaat 28.704 60.569

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 589 -

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden -10.987 -5.675
Mutatie vorderingen 40.997 -93.169
Toename (afname) van overige schul-
den -43.336 50.388

-13.326 -48.456

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten

15.967 12.113

Totaal  van kasstroom uit investerings-
activiteiten

Verwerving van materiële vaste activa 1  -4.605 -74.244
Correcties subsidiebijdragen van
derden 4.605 68.350

Totaal  van kasstroom uit investerings-
activiteiten

- -5.894

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

15.967 6.219

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 8.066 1.847
Toename (afname) van geldmiddelen 15.967 6.219

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 24.033 8.066
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen is feitelijk en statutair gevestigd op Markt 20, 3911 LJ te Rhenen en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68979150.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen bestaan voornamelijk uit:
- Het stimuleren van de belangstelling voor de cultuur en historie alsmede inspannen voor het behoud
van het erfgoed onder de eigen inwoners maar ook onder mensen elders in en buiten Nederland.
- Museaal het verhaal van Rhenen te vertellen aan de hand van bijzondere objecten uit de
gemeentelijke collectie en uit de collecties van bruikleengevers.
- Toeristische informatievoorziening, marketing en promotie en gastheerschap.
- Het (tijdelijk) verhuren van ruimte in het pand Het Oude Raadhuis. 

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen is feitelijk gevestigd op Markt 20, 3911 LJ te Rhenen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties - zonder - winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt
direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de

28



boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de
gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting
gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de
kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van
goodwill wordt niet teruggenomen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. Voor zover daartoe aanleiding bestaat
wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt
welk gedeelte vrij besteedbaar is (Algemene reserve) en welk gedeelte is vastgelegd.
Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheden is gegeven,
dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd
vermogen. Deze beperking in het besteding kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn
opgelegd.
Indien deze beperking door derden is opgelegd, dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder
bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door
derden zijn gesteld, worden vermeld.

Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de
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beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële
waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden verwerkt in het desbetreffende bestemmingsfonds. Een onttrekking aan het
bestemmingsfonds wordt als baten c.q. negatieve last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien aan bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput, wordt deze mutatie
op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief
het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. 

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften worden verantwoord in het jaar waarop de giften betrekking hebben.
Giften met een specifieke bestemming worden rechtstreeks in mindering gebracht op de kostensoort
waar de gift betrekking op heeft.
Overige baten worden verantwoord in het jaar waarop de baten betrekking hebben.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en las-
ten.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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3.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Verbouw-
ingskosten

Inventaris Museale
investering

Totaal

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 6.876 6.394 60.974 74.244
Subsidiebijdragen van derden -6.876 -6.394 -55.080 -68.350

Boekwaarde per 1 januari 2019 - - 5.894 5.894

Mutaties 

Investeringen - 4.605 - 4.605
Subsidiebijdragen van derden - -4.605 - -4.605
Afschrijvingen - - -589 -589

Saldo mutaties - - -589 -589

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 6.876 10.999 60.974 78.849
Subsidiebijdragen van derden -6.876 -10.999 -55.080 -72.955
Cumulatieve afschrijvingen - - -589 -589

Boekwaarde per
31 december 2019 - - 5.305 5.305

Afschrijvingspercentages 10
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Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

2  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.982 825

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 33.867 21.700

4  Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen overige subsidies 12.500 63.155
Nog te factureren omzet 165 6.241
Overige vordering 2.963 1.248
Vooruitbetaalde kosten 695 -

16.323 70.644

Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen heeft in totaal aan subsidies te vorderen van € 12.500. 
Het betreft de volgende subsidiebijdragen uit 2018:
- Prins Bernhard Cultuurfonds € 5.000
- kfHeinfonds € 5.000
- Fentener van Vlissingenfonds € 2.500

De subsidiebijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het kfHeinfonds zijn in 2020 
ontvangen. 

5  Liquide middelen

Rabobank 23.014 6.918
Overlopende kruisposten - 900
Kas 1.019 248

24.033 8.066
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6  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Bestem-
mingsreser-

ves (publiek)

Bestem-
mings-

fondsen
(publiek)

Algemene
reserve

Totaal

Stand per 1 januari 2019
23.273 32.229 6.914 62.416

Uit resultaatverdeling - -4.604 33.308 28.704

Stand per 31 december 2019 23.273 27.625 40.222 91.120

31-12-2019 31-12-2018

7  Bestemmingsreserves (publiek)

Bestemmingsreserve risciodekking 23.273 23.273

Bestemmingsreserve risciodekking
Stand per 1 januari 23.273 -
Resultaatverdeling - 23.273

Stand per 31 december 23.273 23.273

De gemeente Rhenen heeft een eenmalig subsidiebedrag beschikbaar gesteld ter dekking van
eventuele exploitatierisico's in de toekomst.

8  Bestemmingsfondsen (publiek)

Bestemmingsfonds investeringen 27.625 32.229
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2019 2018

Bestemmingsfonds investeringen
Stand per 1 januari 32.229 -
Resultaatverdeling -4.604 32.229

Stand per 31 december 27.625 32.229

De gemeente Rhenen heeft voor investeringen in niet museale inrichting een bedrag van in totaal 
€ 45.500 beschikbaar gesteld. Hiervan is reeds € 17.875 besteed aan aankoop van inventaris en extra
uitgaven voor de verbouwing van het Oude Raadhuis. In verband met de latere opening van het
museum en de betrachte voorzichtigheid van het stichtingsbestuur zijn de uitgaven aan verdere
investeringen uitgesteld. In 2020 zal het stichtingsbestuur verdere prioritering geven aan de
noodzakelijke investeringen.

9  Algemene reserve

Stand per 1 januari 6.914 1.847
Uit resultaatverdeling 33.308 5.067

Stand per 31 december 40.222 6.914

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

10  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 461 3.642

11  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.028 3.911

12  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 2.762 41.040
Vakantiegeld 1.801 1.686
Nettolonen - 109

4.563 42.835

Nog te betalen bedragen bestaat voornamelijk uit: 
- Nog te ontvangen factuur inzake inkopen van € 764
- Nog te betalen accountantskosten € 1.998
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten:

Exploitatiesubsidie gemeente Rhenen
Op 2 januari 2018 heeft het college van gemeente Rhenen ingestemd met de subsidieovereenkomst
2018-2021 tussen de gemeente en de stichting met betrekking tot de verzelfstandiging van het
Gemeentemuseum en toeristische informatiepunt (VVV). Het subsidiebedrag voor 2019 bestaat uit een
exploitatiesubsidie van € 233.145. De overeenkomst is op 8 januari 2018 door beide partijen
ondertekend. 

Niet uit de balans blijkende huurverplichting:
Een onderdeel van de verzelfstandiging is dat de stichting haar activiteiten in het Oude Raadhuis, aan de
Markt 20 te (3911 LJ) Rhenen zal gaan uitvoeren. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode
van 10 jaar en loopt tot 1 juli 2028. De indexatie vindt jaarlijks plaast op basis van 'samengesteld
gewogen gemiddelde'. De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden tussentijds worden
beëindigd. De huurprijs bedraagt € 95.000 exclusief btw per jaar. Daarnaast wordt een bedrag van 
€ 45.000 per jaar als voorschot op servicekosten in rekening gebracht.

Gebeurtenissen na Balansdatum

Medio februari 2020 is COVID-19 actief geworden in Nederland dit heeft grote economische gevolgen
gehad. Door de uitbraak is de omzet, behoudens de gemeentelijke subsidie, van de stichting grotendeels
stil komen te vallen. Welk effect dit heeft op het resultaat en vermogen van de stichting 
en welke maatregelen er getroffen zijn is uiteengezet in het bestuursverslag.
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2019
Begroting

2019 2018

Baten

Overheidsbijdragen en -subsidies 234.000 232.730 292.416
Overige baten 38.807 51.950 19.255
Giften en baten uit fondsenwerving 200 - 2.040

273.007 284.680 313.711

13  Overheidsbijdragen en -subsidies

Subsidies van gemeente Rhenen structureel 233.145 232.730 158.168
Subsidies van gemeente Rhenen incidenteel 1.002 - 71.271
Subsidies van private organisaties - - 51.080
Overige overheidsbijdragen en -subsidies -147 - 6.897
Subsidies van bedrijven - - 5.000

234.000 232.730 292.416

14  Giften en baten uit fondsenwerving

Giften en baten uit fondsenwerving 200 - 2.040

15  Overige baten

Omzet winkel/toeristische informatiepunt 26.706 33.000 16.168
Omzet entree museum 7.684 15.200 3.087
Omzet horeca 4.417 3.750 -

38.807 51.950 19.255

Inkoopwaarde omzet

Inkoopwaarde toeristische informatiepunt 6.400 23.100 20.119
Inkoopwaarde rondleidingen 3.178 - 4.345
Inkoopwaarde cadeau- en vvv-bonnen 6.877 - 2.628
Inkoopwaarde horeca 2.209 2.500 -

18.664 25.600 27.092
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2019
Begroting

2019 2018

Voorraadmutatie

Voorraadmutatie toeristische informatiepunt -8.402 - -5.675

16  Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten - - 767
Huurontvangsten 3.679 4.250 573

3.679 4.250 1.340

17  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 39.730 26.000 35.351
Sociale lasten en pensioenlasten 12.226 21.600 10.493
Overige personeelsbeloningen 11.912 6.100 7.821

63.868 53.700 53.665

Lonen

Brutolonen en -salarissen 35.540 26.000 31.914
Vakantiegeld 4.190 - 2.519
Eindejaarsuitkering - - 918

39.730 26.000 35.351

Bezoldiging bestuurders

De bestuurders krijgen geen (vaste) beloning. De bestuurders hebben wel de mogelijk om een
tegemoetkoming te vragen in de werkelijke gemaakte zakelijke kosten voor de stichting zoals
bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten. 

Gemiddeld aantal werknemers

Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen heeft per 15 februari 2018 een coördinator aangesteld voor een
dienstverband van 0.78 fte. 
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2019
Begroting

2019 2018

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 8.159 14.800 7.189
Pensioenlasten 4.067 6.800 3.304

12.226 21.600 10.493

18  Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten museale investering 589 4.500 -

19  Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 141.339 154.405 70.186
Exploitatiekosten 7.190 18.635 6.102
Verkoopkosten 2.382 4.500 6.420
Autokosten - - 56
Kantoorkosten 7.151 8.700 20.791
Algemene kosten 10.596 9.900 7.496
Subsidie bijdragen van derden in investeringen 4.605 - 68.349

173.263 196.140 179.400

Huisvestingskosten

Betaalde huur 95.000 96.834 47.500
Servicekosten 45.000 56.571 22.500
Overige huisvestingskosten 1.339 1.000 186

141.339 154.405 70.186
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2019
Begroting

2019 2018

Exploitatiekosten

Assurantiepremie machines en inventaris - 795 1.112
Kleine aanschaf inventaris 1.734 - 239
Huur inventaris 637 - 121
Huur machines - - 82
Reparatie en onderhoud inventaris 44 7.100 -
Werk door derden 338 - -
Overige exploitatiekosten 4.437 10.740 4.548

7.190 18.635 6.102

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.469 2.000 885
Representatiekosten 850 1.000 1.765
Reis- en verblijfkosten - 500 1.632
Overige verkoopkosten 63 1.000 2.138

2.382 4.500 6.420

Autokosten

Transportkosten - - 56

Kantoorkosten

Kleine aanschaffingen kantoorinventaris 1.577 1.000 9.545
Kosten automatisering 4.056 2.700 4.660
Drukwerk - 500 3.603
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 198 1.000 1.045
Vakliteratuur - 500 669
Telefoon- en faxkosten 801 500 654
Kantoorbenodigdheden 481 1.000 322
Incassokosten - - 187
Porti 10 500 93
Overige kantoorkosten 28 1.000 13

7.151 8.700 20.791
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2019
Begroting

2019 2018

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 683 1.000 1.274
Assurantiepremie 1.712 1.400 672
Accountantskosten 6.250 5.000 4.804
Bestuurskosten 445 1.000 -
Schadevergoedingen betaald 413 - -
Advieskosten - 1.000 201
Bankkosten 576 500 426
Boetes en verhogingen belastingen 288 - -
Overige algemene kosten 229 - 119

10.596 9.900 7.496

Subsidie bijdragen van derden in investeringen

Subsidiebijdragen van derden museale investeringen - - 55.080
Bijdragen van derden in overige investeringen 4.605 - 13.269

4.605 - 68.349
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Analyse verschil uitkomst met budget

2019
Begroting

2019 Mutatie
%

Baten 273.007
284.680

-11.673 -4,1

Inkoopwaarde van de omzet -10.262 -25.600 15.338 59,9

Overige bedrijfsopbrengsten 3.679 4.250 -571 -13,4

Brutomarge -6.583
-21.350

14.767 69,2

266.424
263.330

3.094 1,2

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 63.868 53.700 10.168 18,9

Afschrijvingen materiële vaste activa 589 4.500 -3.911 -86,9

Huisvestingskosten 141.339 154.405 -13.066 -8,5

Exploitatiekosten 7.190 18.635 -11.445 -61,4

Verkoopkosten 2.382 4.500 -2.118 -47,1

Kantoorkosten 7.151 8.700 -1.549 -17,8

Algemene kosten 10.596 9.900 696 7,0

Subsidie bijdragen van derden in investeringen 4.605 - 4.605 -

Totaal van som der kosten 237.720
254.340

-16.620 -6,5

Totaal van netto resultaat 28.704
8.990

19.714 219,3

Rhenen, 

Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen

Mw. drs. M.H. Groenendijk Dhr. drs. A.G. Mulder Dhr. drs. J.G. de Wilt
Voorzitter Secretaris Penningmeester

Mw. X. Gruijs Dhr. J.F. Knieze
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid
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Bijlagen



Begroting 2020
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