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Jaarvergadering Multatuli Genootschap 4 maart 2017 
 
Locatie:  Doelenzaal Universiteitsbibliotheek  

Singel 425 Amsterdam  
 
Tijdstip:  14.00 uur; de zaal is open vanaf 13.30 uur 
 

 

Agenda: 

1. Opening  

2. Mededelingen  

3. Verslag van de voorjaarsvergadering van 5 maart 2016 

4. Verslag over 2016 

5. Financieel verslag over 2016 en verslag kascommissie 

6. Begroting 2017 

7. Samenstelling bestuur incl. voordracht Elsbeth Etty 

8. Rondvraag 

9. Sluiting  

 

 

Na de pauze geeft Marc van Zoggel de lezing ‘Alles bij elkaar zal het wel een aardig boekje worden’: Over de 
totstandkoming van De Raadselachtige Multatuli. Hij is verbonden aan het Huygens Instituut voor 
teksteditie en werkt mee aan de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans. 

 

 

 

Het bestuur van het Multatuli Genootschap:  

 

Winnie Sorgdrager, voorzitter 

Tom Böhm, vice-voorzitter 

Cyril van den Hoogen, penningmeester 

Tom Phijffer, secretaris 

Dik van der Meulen, lid 

Philip Vermoortel, honorair-lid 
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Verslag Voorjaarsvergadering Multatuli Genootschap van 5 maart 2016 
 

 

Het verslag zal binnenkort op de website van het Genootschap worden geplaatst. 
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Verslag over 2016 Multatuli Genootschap en - Huis 
 

 

Algemeen 

Het publiek weet het Multatuli Huis steeds beter te vinden. Tegen de 1900 mensen kwamen onze 

belangrijke lieu de mémoire met een bezoek vereren. Daaronder waren relatief meer jongeren dan vorig 

jaar dankzij het toegenomen klassenbezoek in mei/juni en dankzij deelname aan de Museumnacht in 

november. Online ging het om ruim 1600 Facebookvrienden, 1512 nieuwsbrief-abonnees en 105.000 

visits aan de website. De organisatie van verscheidene evenementen heeft de nodige gratis publiciteit 

opgeleverd, waar Multatuli het van moet hebben. 

 

 

Archief en herinrichting 

Floris Meijsing gaat voortvarend voort met de ordening, plaatsing en uitgebreide beschrijving van de 

brochures, alsmede met de schifting van alle nieuw binnengekomen stapels artikelen en ander materiaal. 

De gegevens kunnen binnenkort toegevoegd worden aan de online database die is gemaakt door een 

student van de Hogeschool van Amsterdam.  

Te zijner tijd kan deze database samen met de huidige website hopelijk geïntegreerd worden in 

het project Multatuli-Online (zie jaarverslag 2015). Tot ons groot genoegen heeft de ervaren Krijn ter 

Braak, initiator van de websites van Menno ter Braak en E. du Perron, aangeboden ons te helpen met de 

subsidieaanvraag voor dit omvangrijke project. Zeer gunstig ook is de samenwerking met DBNL, dat al 

bezig blijkt te zijn met het digitaliseren van de Volledige Werken. 

 De aanvraag voor het glazen dak boven het binnenplaatsje is nog steeds in behandeling bij de 

gemeente. De vooruitzichten zijn goed. We zitten te popelen om het secreet te herstellen en de 

museumruimte uit te breiden. 

 

 

Activiteiten en verhuur 

Bijeenkomsten Multatuli Genootschap in maart en november 

Op de eerste zaterdag van maart hielden neerlandici Rick Honings en Peter Altena lezingen over 

Multatuli als celebrity respectievelijk Max Havelaar op school. 

Op de memorabele bijeenkomst van 5 november gaf historica Maartje Janse een boeiende lezing 

over de relatie tussen Multatuli en Willem Bosch van de Maatschappij tot Nut van den Javaan. Na de 

pauze twee ontroerende voordrachten: de schrijver van Max Havelaar met zombies vroeg de zijn collega 

Aloysius Keller om zijn mening over deze nieuwe bewerking. Voorts sprak de vertaler van de recente 

Sardijnse Max Havelaar over de onderdrukking van volkeren en dat van het Javaanse en het Sardijnse - 

zijn - volk in het bijzonder. 

 

Museumstraat Amsterdam 

Dit voorjaar werd de Museumstraat, waarbij bewoners voor een dag directeur van een museum zijn in 

hun eigen huis, gehouden in de Kolenkitbuurt in A’dam-Nieuw-West. Erica Pierik was directeur van het 

Multatuli Huis. Ze had het Ideeënkunstwerk van Leintje Hogenkamp uitgekozen om in haar woning te 

exposeren. Bezoekers konden naar het voorbeeld van Multatuli zelf hun maatschappelijke ideeën en 

dromen formuleren via Twitter en op papier, wat in deze kinderrijke buurt ook door veel kinderen met 

enthousiasme gedaan werd.  

 

Bezoek Bupati 

In april vond een wel heel bijzonder bezoek aan het Multatuli huis plaats: van de Bupati (een van de 

hoofden…) van Lebak, Ibu Iti Octavia Jayabaya met een flinke delegatie. Doel was een presentatie over 

het nieuw op te richten Multatuli Museum in Lebak en de ceremoniële overdracht van enkele objecten 

van het Multatuli Huis voor hun museum: een van de twee originele plavuizen uit het nu afgebroken 

huis van Douwes Dekker, een witte en een zwarte, die ons museum graag met de Indonesische 

tegenhanger wil delen. De bupati nam de witte in ontvangst. Daarbij kreeg ze de eerste vertaling van de 

Max Havelaar in het frans uit 1876 met geïllustreerd voorplat en ook een originele lithografie van 

Multatuli. "kita mendapat pekerjaan mulia"/(Wij hebben iets schoons te doen!), sprak Havelaar tot de 

hoofden van Lebak. En zo spraken wij hem die avond na. Het bezoek heeft publiciteit opgeleverd in 

Trouw (een artikel) en in NRC (een column). 
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Voorleesmiddag ‘Moeders’ 

Het Theo Thijssen Museum organiseerde in mei een voorleesmiddag van literatuur over moeders. Floris 

Meijsing heeft de honneurs van Multatuli waargenomen en over juffrouw Pieterse verteld en 

voorgedragen. 

 

Tentoonstelling Jan Kruis’ Woutertje Pieterse 

Het Multatuli huis gaf van mei tot en met oktober enige Wouter-edities in bruikleen aan het Anton Pieck 

Museum in Hattem voor de tentoonstelling over Jan Kruis' vertolking van Woutertje Pieterse. Oud-MH-

conservator Jos van Waterschoot opende de tentoonstelling en hield een lezing. 

 

Summertime Walk 

De alweer derde editie van de Summertime Walk gedurende juli en augustus werd drukbezocht, met 

name dankzij de samenwerking met De Volksuniversiteit Amsterdam. Zo konden de deelnemende 

musea (het Multatuli Huis, het Pianola Museum en het Theo Thijssen museum) een nieuwe doelgroep 

aanboren via het grote nieuwsbriefbestand van de Volksuniversiteit. Publicaties hierover in de bekende 

Amsterdamse buurtkrantjes waren mooi meegenomen. 

 

Max Havelaar Toesprakentoernooi 

De 5
e
 editie was wederom een succes. De organisatie is tegenwoordig volledig in handen van de 

Universiteit Leiden. Het Multatuli Genootschap waardeert het zeer dat de organisatoren de banden 

aanhouden door de winnaars te laten spreken voor het Genootschap en ze met hun klas op bezoek te 

laten gaan bij het Multatuli Huis. 

 

Museumnacht 

Het Multatuli Huis werd tijdens de museumnacht drukbezocht, ruim 240 mensen. Veel jongeren lieten 

zich op de foto zetten met Multatuli, die die avond talloze malen van zijn sterfbed, de beroemde rode 

chaise longue, is opgestaan. Alhoewel Multatuli het publiek doorgaans verachtte, kon hij het toch niet 

laten met de 21-eeuwse bezoekers het gesprek aan te gaan en enkele van zijn beroemde Ideën te 

herhalen zoals... 'Van de maan af gezien, zijn we allen even groot' en 'Niemand weet het. En zij die 

beweren het te weten, zijn het onderling niet eens'. Vier studenten van Neerlandistiek (UvA) gaven 

rondleidingen. Gamelan-orkest Wiludyeng zorgde voor een stemmige sfeer. Al deze activiteiten zijn 

mogelijk gemaakt door een subsidie van de Kattendijke/ Drucker Stichting. 

De Museumnacht heeft bovendien goede publiciteit opgeleverd: niet alleen via de professionele 

marketing van de Museumn8-organisatie, ook omdat het Multatuli Huis als een van de uitverkorenen 

bezocht werd door de Nachtbrakers, wat resulteerde in een mooi blog geïllustreerd met een nieuw 

portret van Multatuli door de jonge grafisch kunstenaar Mattia Illic. Het portret heeft hij aan het 

Multatuli Huis cadeau gedaan. 

 

Merchandise: t-shirts en notitieboekjes 

De populaire T-shirts met idee 451 ‘Niemand weet het. En zy die beweren het te weten, zyn het 

onderling niet eens’ respectievelijk Idee 155 ‘Van de maan af gezien zyn we allen even groot’ zijn nog 

steeds verkrijgbaar in het Multatuli Huis. 

Nieuw zijn de notitieboekjes met een prachtige Jugendstilkaft van de Duitse Max Havelaar 

(vertaling Mischke). Ze worden doorgaans verkocht als cadeautje of als relatiegeschenk. Zegt het voort! 

 

Verhuur 

Het Multatuli Huis is in 2016 weer een aantal avonden verhuurd aan een vereniging en aan enkele 

particulieren - MG-leden - voor hun (verjaardags)feestje. Het zou nog wel meer huurders kunnen 

gebruiken. Het is een sfeervolle, intieme locatie voor bedrijfsuitjes, vergaderingen, verjaardagsfeestjes 

en kleinschalige lezingen en boekpresentaties. Zegt het voort! 

 

 

Woord van dank 

Het Multatuli Huis blijft draaien dankzij onze trouwe vrijwilligers. Guido Leerdam speelde met verve 

de rol van Multatuli tijdens Museumnacht en is verder altijd bereid tot een of andere extra klus. Willem 

van Duijn houdt een oogje in het zeil, verzorgt incidenteel wandelingen en groepsbezoek. Floris 

Meijsing verzorgt het archief en heeft enthousiast vele groepen en schoolklassen ontvangen op niet 

reguliere openingsdagen. Eric Roodnat assisteert hem graag met de schoolklassen, ook heeft hij de 
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ingrediënten geleverd voor de tijdlijn van Multatuli’s leven (boven). Ria Grimbergen adviseert over 

boekenzaken (winkel). Els Geuzebroek heeft het praktische rode logboek geïntroduceerd. 

Verder lukt het aardig dit onmisbare, enthousiaste gezelschap uit te breiden, zodat we in 2017 

meer dagen open kunnen zijn (alle dagen behalve maandag). Ineke Fritschij konden we verwelkomen 

via haar zoon (tevens MG-lid en MH-rondleider) David Hollanders. Zij heeft M’s boekenkast van stof 

ontdaan en blijkt ook plezier te hebben in het rondleiden. Via onze vacature bij de vrijwilligerscentrale 

Amsterdam zijn onlangs Hans Kottmann en Hans Huijzer bij ons binnengekomen. 

 Het blijft lastig om stagiaires te charteren omdat de opleidingen (bijv. de Reinwardt-Academie) 

fulltime professionele begeleiding vereisen. Wel blijven we het contact onderhouden en losse 

studieopdrachten of -projecten stimuleren. Ook zijn dit jaar studenten Nederlands van de UvA bij het 

Multatuli Huis betrokken, aanvankelijk voor rondleidingen tijdens de Museumnacht, en sinds kort voor 

het opvullen van gaatjes in het reguliere rooster. 

 

 

Geschenken 

 

- Het Multatuli Huis heeft in 2015 al enkele brochures verworven uit de collectie van voormalige 

conservator ’t Hart. Het ging om zeldzame exemplaren met handtekeningen van Ter Braak en 

Du Perron. De volgende titels waren voor het jaarverslag 2015 nog niet (volledig) bekend: 

o Alfred A. Haighton, Leering uit 'Lebak'. Over E. du Perron's 'De bewijzen uit het pak 

van Sjaalman'. Overdruk uit: De nieuwe gids (dec. 1940). Diverse aantekeningen. 

o Alfred A. Haighton, Multatuli en Cie. Overdruk uit: De nieuwe gids (maart 1940). 

Diverse aantekeningen. 

o Menno ter Braak, Douwes Dekker en Multatuli (Den Haag: Leopold, 1937). Met 

opdracht van MtB aan C. de Hart. Ingeplakt een afschrift v/e brief van C. de Hart aan 

Ter Braak, aug. 1937. 

o E. du Perron, Commentaren. Overdruk uit: Groot Nederland (maart 1940). 

Aantekeningen aan het eind in hs. E. du Perron. 

o E. du Perron, Duymaer van Twist geeft Multatuli gelijk. Overdruk uit: Groot 

Nederland (1940). Met "v.d.s." van E. du Perron en enkele aantekeningen door C. de 

Hart. 

o E. du Perron, 'Een Frans geleerde over Hollands koloniale politiek'. In: De nieuwe 

kern datum / nr. onbekend. Slot ontbreekt. 

o E. du Perron, Multatuli en de luizen (Amsterdam: Contact, 1940). Met uitvoerige 

aantekeningen van C. de Hart. 

o E. du Perron, Multatuli's Saïdjah-lied in het maleis. Overgedrukt uit het Tijdschrift voor 

Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde Deel LXXX – Jaarg. 1940 – Afl. 1. Met opdracht van 

E.du Perron aan C. de Hart. 

o  Julius Pée, Nonnie. Overdruk uit Onderzoek, Nr. 1, jrg. 2. 

 

Voorts kreeg het Multatuli Huis het volgende ten geschenke: 

- Affiche uit 1978, ‘Fred van Dam Solo-toneel/ Cabaret van en over Multatuli’, geschenk van 

Willem Dekker 

- Geld voor een antieke lessenaar, geschenk van Gaia van Bruggen 

- Max Havelaar, vijfde druk, Funke/ Elsevier 1881, met de koffieplant op de kaft, roomwit/ ecru. 

Geschenk van Hanneke Lentz. 

- Sardijnse vertaling Max H, geschenk van de vertaler, Giovanni Antiogu Cappai 

- Wim Coster, De Barones en de dominee (2016), geschenk van de auteur 

- Martijn Adelmund, Max Havelaar met zombies (2016), geschenk van de auteur 

- Een omvangrijke collectie boeken uit de nalatenschap van zijn vader, bestemd voor het 

Multatuli Museum te Lebak. Geschenk van Pyter Wagenaar 

- Een omvangrijke collectie boeken van en over Multatuli door W.F. Suurenbroek, o.a.:  

o 5
e
 druk Max Havelaar in rode band 
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o Die Abenteuer des Kleinen Walther, übertragen von Wilhelm Spohr mit Vor- und 

Nachwort.  Herausgeber: Bruns Minden, Westfalen, 1901 in zwei Bänder 

- Darmsteter, A. en Adolphe Hatzfeld, Le seizième siècle en France tableau de la littérature et de 

la langue. [Met stempel en handtekening van Edu Douwes Dekker te Gouda] 

Geschenk van René Stuip 

- Brieveneditie Multatuli door Mimi, [met handschrift van Mimi]. Geschenk van Eric Roodnat 

- Portret van Multatuli. Door graphic designer Mattia Ilic [Gemaakt voor bij een reportage over 

Museumnacht in het blog Nachtbrakers] 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 EN BEGROTING 2017 

 

VERENIGING MULTATULI GENOOTSCHAP 
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VERENIGING MULTATULI GENOOTSCHAP 

Balans per 31 december 2016 

 

Activa 31 dec. 2016 31 dec. 2015 

Collectie Multatuliana PM PM 

Overige vorderingen - 72 

Bank en kas 51.673 26.614 

Totaal activa 51.672 26.686 

 

Passiva 31 dec. 2016 31 dec. 2015 

Exploitatiereserve 6.235 6.001 

Fonds Max Havelaar Academie 4.215 4.215 

Fonds giften 35.737 5.814 

Rekening courant met Stichting Multatuli Huis 275 5.916 

Overige schulden 5.210 4.740 

Totaal passiva 51.672 26.686 

 

Resultatenrekening 2016 en begroting 2017 

 
Exploitatie Begroting  

2017 

Werkelijk 

2016 

Begroting  

2016 

Werkelijk 

2015 

Opbrengsten     

Contributies 9.600 9.750 9.000 8.580 

Waarvan bestemd voor Stichting Multatuli Huis  -3.200 -3.230 -3.000 -2.860 

Sponsoring (giften leden en derden) 1.400 32.476 1.000 1.056 

Toegevoegd aan fonds giften (legaat Van Baarle)  -29.923   

Rente - - - 33 

Totaal opbrengsten 7.800 9.073 7.000 6.809 

     

Kosten     

 

Algemene kosten 

 

1.200 

 

2.148 

 

1.200 

 

927 

Kosten Jaarboek  5.500 5.672 5.000 5.150 

Kosten activiteiten (lezingen etc.) 1.100 1.019 1.100 640 

Totaal kosten 7.800 8.839 

 

7.300 6.717 

 

     

Opbrengsten minus kosten - 234 -300 92 
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Niets is uit den aard der zaak eenvoudiger dan geldzaken. Daar kan slechts spraak zijn van plus, minus en verschil.  

Wat daarbuiten … schynt te gaan, is per se uit den booze. 

[Multatuli, 4 september 1874 in een concept-brief aan F. Feringa, VW 16 blz 699] 

 

Vereniging Multatuli Genootschap: Toelichting op de jaarstukken 2016 en begroting 2017 

Algemeen 

Het Multatuli Genootschap is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Balans per 31 december 2016 

Exploitatiereserve 

Door het resultaat over 2016 van EUR 234 is de exploitatiereserve toegenomen tot EUR 6.235.  

Fonds Max Havelaar Academie 

De opbrengst van EUR 11.783 voor de hertaling van de Max Havelaar is door Gijsbert van Es via NRC 

Media in 2011 ten gunste van het genootschap gekomen. De opbrengst is bestemd voor onder meer 

activiteiten van de Max Havelaar Academie. Aan het fonds zullen middelen worden onttrokken voor 

een initiatief van Gijsbert van Es (Havelaar lesbrief) en voor activiteiten van de Max Havelaar 

Academie. 

Fonds giften 

In voorgaande jaren is een fonds opgebouwd om toekomstige projecten te financieren. Dit betreft 

fondsen die onder meer zijn verstrekt door Geert Mak, Nederlandse Spoorwegen, Altera Vastgoed en 

Hoogland & Van Klaveren. In de afgelopen zes jaar is aan dit fonds niets toegevoegd of onttrokken.  

Eind 2016 is het aandeel van het Multatuli Genootschap in de nalatenschap van het oud-lid de heer H.A. 

van Baarle aan het fonds toegevoegd, een bedrag van EUR 29.923. 

Rekening courant met Stichting Multatuli Huis 

Begin 2017 is het saldo weer afgebouwd door het geld over te maken aan de stichting. 

 

Overige schulden 31 dec. 2016 31 dec. 2015 

   

Jaarboek  5.000 4.500 

Vooruit ontvangen contributies 210 240 

Totaal 5.210 4.740 
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Resultatenrekening over 2016 

Inkomsten activiteiten (contributies) 

In de begroting voor 2016 was uitgegaan van 300 betalende leden. In 2016 hebben 292 leden (2015: 

268) hun contributie over 2016 betaald en 33 leden nog over 2015. Nog niet ontvangen contributies over 

2016 zullen pas worden verantwoord in het jaar van ontvangst.  

Het ledental ultimo 2016 bedraagt 348 (2015: 353). 

Van de totale contributie over 2016 is per betalend lid EUR 10 bestemd voor stichting Multatuli Huis op 

grond van een besluit van de ledenvergadering. 

Sponsoring / giften leden 

In 2016 is van leden totaal EUR 2.153 ontvangen waarvan EUR 1.000 van een een wel zeer gul 

genootschapslid en een legaat van EUR 29.923 van de heer Van Baarle; laatstgenoemd bedrag is niet 

ten gunste van het resultaat gebracht maar toegevoegd aan het fonds giften. 

 

Algemene kosten 2016 2015 

   

Jaarstukken en nieuwsbrieven (incl. porto en herinnering) 674 430 

Telefoon 255 187 

Bankkosten 153 147 

Rouwadvertentie 816 - 

Overig 250 163 

Totaal 2.148 927 

 

Kosten jaarboek 

In het voorjaar is het Jaarboek 2015 verschenen. De volgende editie zal in het voorjaar van 2017 

verschijnen; hiervoor zijn de kosten eind 2016 gereserveerd. 

Kosten overige activiteiten 

Dit betreft de kosten voor de lezingen in voorjaar en najaar. 
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Begroting 2017 

De begroting voor 2017 van het Multatuli Genootschap is evenals voorgaande jaren exclusief de 

activiteiten die zijn ondergebracht bij stichting Multatuli Huis.  

Contributies 

Voor 2017 wordt uitgegaan van een ledental van 320 betalende leden. De contributie over 2017 is 

ongewijzigd vastgesteld op EUR 30 per lid. Aan de vergadering wordt voorgesteld om hiervan  

EUR 10 beschikbaar te stellen aan stichting Multatuli Huis.  

Sponsoring en giften leden 

Voor 2017 is aan sponsoring en giften van leden EUR 1.400 begroot.  

Algemene kosten 

Voor de algemene kosten is EUR 1.200 gebudgetteerd, ongeveer het gemiddelde van de twee 

voorgaande jaren. 

Kosten overige activiteiten 

Voor de kosten van lezingen en vergaderingen is EUR 1.100 begroot, 

Opbrengsten minus kosten 

Voor 2017 wordt uitgegaan van een resultaat van nihil.  

 

 

Overige gegevens 

 

 Aantal leden 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

348 

353 

342 

368 

362 

 

Cyril van den Hoogen, penningmeester, 2 maart 2017 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 EN BEGROTING 2017 

 

STICHTING MULTATULI HUIS 
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STICHTING MULTATULI HUIS 

Balans per 31 december 2016 

 

Activa 31 dec. 2016 31 dec. 2015 

Boeken en publicaties voor verkoop 1.000 1.000 

Rekening courant met Multatuli Genootschap 275 5.916 

Overige vorderingen - 3.527 

Bank en kas 59.270 47.965 

Totaal activa 60.545 58.408 

 

Passiva 31 dec. 2016 31 dec. 2015 

Exploitatiereserve 2.475 2.720 

Fonds giften 42.000 42.000 

Voorziening onderhoud 9.070 10.070 

Overige schulden 7.000 3.618 

Totaal passiva 60.545 58.408 

 

Resultatenrekening 2016 en begroting 2017 
 

Exploitatie Begroting  

2017 

Werkelijk 

2016 

Begroting  

2016 

Werkelijk 

2015 

Opbrengsten     

Sponsoring door vereniging Multatuli Genootschap 3.200 3.230 3.000 2.860 

Huur bovenwoning 6.600 6.512 6.500 6.433 

Geefwet 10.500 8.500 12.000 10.000 

Giften van museumbezoekers, leden en anderen 1.000 1.123 2.000 4.443 

Overige baten (Museumnacht en verhuur) 1.500 1.469 500 450 

Onttrekkingen (+) en dotaties (-) aan Fonds giften 5.000 - 7.500 -32.000 

Subsidie cultuurfondsen etc. - - - 3.509 

Gift stichting Tandem II - - - 41.700 

Entreegeld, wandelingen, incl. scholen 4.000 4.228 3.200 - 

Museumwinkel (verkoop boeken)  2.500 3.063 2.500 2.237 

Rente - - 100 12 

Totaal opbrengsten 34.300 28.125 37.300 39.644 

     

Kosten     

Personeelskosten  16.500 16.141 17.000 17.106 

Kosten aanpassing Multatuli Huis - - 7.000 5.728 

Kosten groot onderhoud  6.000 2.954 5.000 828 

Huur museum  1 1 1 1 

Huisvestingslasten (verzekering, energie, OZB, water, etc.) 3.500 3.424 4.000 3.536 

Reservering groot onderhoud minus onttrekking 1.000 -1.000 -2.500 2.000 

Algemene kosten 3.000 3.084 3.000 2.756 

Promotiemateriaal, marketing 

Museumnacht 2016 /Klokkenluiderssymposium 2015 

1.000 

750 

1.016 

750 

1.500 

- 

2.589 

2.509 

Kosten overige activiteiten (website, IT) 800 838 700 332 

Kosten museumwinkel 1.500 1.162 1.500 1.267 

Totaal kosten 34.051 28.370 37.201 38.652 

     

Opbrengsten minus kosten 249 -245 99 992 
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Algemeen 

Stichting Multatuli Huis is opgericht per 10 november 2009. De splitsing van de activiteiten en de 

overdracht van de subsidierelatie met de gemeente en het huurcontract zijn effectief per 1 januari 2010. 

De subsidierelatie is geëindigd per 31 december 2012 waarbij het pand inclusief de bovenwoning voor  

EUR 1 per jaar van de gemeente wordt gehuurd. Een overbruggingssubsidie van EUR 28.240 werd door 

de gemeente beschikbaar gesteld. De stichting is vanaf 2013 verantwoordelijk voor al het onderhoud 

van het pand en doteert daarvoor jaarlijks aan de voorziening groot onderhoud.  

Stichting Multatuli Huis is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Balans per 31 december 2016 

Voorraad boeken 

De voorraad boeken beschikbaar voor verkoop is geschat op een kostprijs van EUR 1.000.  

Rekening courant met Multatuli Genootschap 

Begin 2017 is het saldo weer afgebouwd door het geld over te maken aan de stichting. 

Exploitatiereserve 

Door het negatieve resultaat over 2016 van EUR 245 is de exploitatiereserve afgenomen van EUR 2.720 

tot EUR 2.475. 

Fonds giften 

In 2016 hoefden geen middelen aan het fonds te worden onttrokken. 

Voorziening groot onderhoud 

Aan de voorziening groot onderhoud is EUR 2.000 toegevoegd en EUR 3.000 onttrokken voor diverse 

werkzaamheden aan onder meer kozijnen. In 2017 zal onderhoud worden gepleegd aan de elektriciteit. 

 

Overige schulden 31 dec. 2016 31 dec. 2015 

   

Vakantiegeld en loonheffing 

Fotograaf Museumnacht 

1.441 

250 

1.746 

- 

Bouwbedrijf Wever 2.238 - 

Verzekering opstal 2.400 1.200 

Energiekosten 128 129 

Vooruit ontvangen huur 543 543 

Totaal 7.000 3.618 

 

Resultatenrekening over 2016 

Personeelskosten 

De personeelskosten (inclusief sociale lasten) bedragen over 2016 EUR 16.141 (2015: EUR 17.106). De 

gemiddelde bezetting is in 2016 1,5 dag per week (2015: 1,5 dag), exclusief een vergoeding voor 

overwerk. 

Kosten aanpassing Multatuli Huis 

Er zijn met hulp van een architect plannen ontwikkeld voor een glazen overkapping van de 

buitenruimte. De vergunning is in eerste instantie is afgewezen, maar hiertegen is bezwaar aangetekend. 

In 2017 zal dit project wellicht alsnog doorgang kunnen vinden. Alsdan zullen middelen worden 

onttrokken aan het Fonds giften. 
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Algemene kosten 2016 2015 

   

Aanschaf en onderhoud meetapparatuur 225 220 

Telefoon  255 187 

Aanschaffingen 501 399 

Bankkosten 192 190 

Huishoudelijk (schoonmaak, koffie, etc.) 436 423 

Overig (cadeaubonnen, reiskosten, toner, kleine aanschaffingen, etc.) 1.475 1.337 

Totaal 3.084 2.756 

 

Kosten overige activiteiten 

Dit betreft de kosten voor het onderhouden van de website.  

 

 Aantal bezoekers 

museum 

Aantal bezoeken website Facebook vrienden Leden nieuwsbrief 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

1.890 

3.068 

1.619 

1.176 

1.233 

105.000 

90.000 

80.000 

80.000 

60.000 

1.600 

1.587 

1.312 

1.265 

1.131 

1.512 

1.560 

519 

510 

385 
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Begroting 2017 

Algemeen 

Op 31 januari 2016 is de aanvraag ingediend voor de nieuwe ronde van de cultuursubsidies van 

gemeente Amsterdam (Kunstenplan 2017-2020), maar er is geen subsidie toegekend omdat het pand 

reeds om niet beschikbaar is gesteld. 

In 2016 is aangevangen met het heffen van entree, EUR 5,00 per persoon (leden van het genootschap 

gratis toegang) en voor scholieren EUR 3,00. 

 

Contributies 

Uitgaande van 320 betalende leden bij het Multatuli Genootschap zal 320 x EUR 10 ten gunste van de 

stichting komen.  

Geefwet 

Een flyer is opgesteld om weer nieuwe kandidaten voor de Geefwet te vinden. Door het overlijden van 

een van de personen die meedeed aan dit initiatief is de bate van het huidige bestand EUR 8.500. 

Begroot wordt een omvang van EUR 10.500. 

Giften leden en bezoekers 

Voor 2017 is aan giften van bezoekers, leden en anderen EUR 1.000 begroot. 

Entreegeld, wandelingen (incl. scholieren) 

Hiervoor wordt EUR 4.000 begroot in lijn met 2016.  

Personeelskosten 

Voor 2017 is het budget personeelskosten gebaseerd op 12 maanden met 1,5 dag per week. 

Algemene kosten 

Voor de algemene kosten is EUR 3.000 gebudgetteerd; dit is in lijn met voorgaande jaren. 

Kosten overige activiteiten 

Voor het beheren en onderhouden van de website is een bedrag van EUR 800 begroot. 

 

Cyril van den Hoogen, penningmeester, 17 januari 2017 

 

 

 


