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Bestuursverslag 
 
Samenvatting 
Op 1 januari 2012 begon Bert Boer als nieuwe directeur van Stichting Rijksmuseum 
Muiderslot. Zijn taakstelling was helder. De trend van teruglopende bezoeken 
ombuigen in groei. Na twee verliesgevende jaren terug naar een positief resultaat. 
Oplevering van het nieuwe Waterschild Paviljoen. Een aanpassing van de 
organisatiestructuur. En het opstellen van het beleidsplan en de daarbij behorende 
subsidieaanvraag voor de periode 2013-2016. 
Het resultaat mag er wezen. Het aantal bezoeken nam met 4% toe en het jaar is 
afgesloten met een positief resultaat van € 162.907,00 inclusief € 51.851,00 
incidentele baten prepensioen. Op 19 april werd het nieuwe Waterschild Paviljoen 
feestelijk geopend door Zijne Hoogheid Floris Prins van Oranje-Nassau, van 
Vollenhoven samen met Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-
Holland, de heer Johan Remkes. De aangepaste organisatiestructuur is ingevoerd en 
lijkt goed te werken. Het beleidsplan 2013-2016 is ingediend en de subsidie is 
toegewezen. 
Volgens de richtlijnen van het ministerie van OCW blikt het bestuur in dit verslag 
eerst terug op de realisatie van het beleidsplan 2009-2012. Daarna kijkt het vooruit 
naar het beleidsplan 2013-2016 en de beoordeling daarvan door de Raad voor 
Cultuur. Verder komen de financiën 2012 en de Raad van Toezicht aan de orde.  
 
 
Terugblik beleidsperiode 2009-2012  
In de periode 2005-2008 lag het accent op de verbreding van het aanbod. Het 
beleidsplan 2009-2012 stond vooral in het teken van het completeren van het 
product met een vierde thema: zeven eeuwen waterdefensie in het nieuwe 
Waterschild Paviljoen. Ook kreeg de podiumfunctie vorm en werd de communicatie 
geprofessionaliseerd.  
Het beleidsplan 2009-2012 is op hoofdlijnen gerealiseerd.  
De doelstellingen m.b.t. bezoekersaantallen (totaal en scholen) zijn daarbij niet 
gehaald. De concurrentie op de markt van vrijetijdsbesteding is afgelopen jaren 
fors toegenomen waardoor bezoekersaantallen terugliepen. Voor de nieuwe 
beleidsperiode zetten we daarom in op een uitgebreid activiteitenprogramma, 
themajaren en onder de noemer Amsterdam Castle Muiderslot richten we ons op de 
verblijfstoeristen uit Amsterdam. Dit heeft in 2012 geleid tot eerste stijging in de 
bezoekcijfers.  Ook op gebied van educatie is, mede door her-opening 
scheepvaartmuseum en het aanbieden van gratis busvervoer (mogelijk gemaakt 
door de Turing Foundation) door een aantal grote Amsterdamse musea, terrein 
verloren. Door actievere marketing wil het Muiderslot het verlies van dit 
educatieve bezoek de komende jaren goedmaken.    
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Hieronder volgt het overzicht van de prestatienormen met per prestatieafspraak 
een toelichting.  

 
Voorgenomen 
prestaties 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

1. Openingsuren 47 uur 47 uur 47 uur 47 uur 47 uur 

2. Bezoeken totaal 118.000 119.284 110.158 108.560 112.780 

3. Bezoeken scholen 22.000 21.063 17.941 16.737 12.447 

4. Podium en ontvangsten n.b. 5.872 7.364 5.587 4.764 

5. Waterschild realisatie 2012     opening 

 
1. Openingsuren 
Van april tot november was het Muiderslot 47 uur per week geopend. Dit is 
inclusief de open podiumactiviteiten.   
Tijdens de winteropenstelling van november tot april waren de museumzalen in de 
weekenden en tijdens de schoolvakanties 10 uur per week geopend. Het 
buitenmuseumterrein, de tuinen en de vesting waren in de winterperiode dagelijks 
van 9.00 tot 17.00 gratis te bezoeken.  
 
2. Bezoeken totaal 
Na de grote restauratie in 2006 steeg het aantal bezoeken aan het Muiderslot per 
jaar van gemiddeld 110.000 (beleidsperiode 2001 t/m 2004) naar 130.500 
(beleidsperiode 2005-2008). Achteraf gezien bleek dat het toegenomen bezoek als 
gevolg van een grote restauratie tijdelijk is. Als iets nieuw is en veel publiciteit 
heeft gekregen trekt dat tijdelijk extra bezoeken maar daarna zakt dit weer terug. 
Bij het terugvallen van de bezoeken speelden ook andere factoren een rol, zoals de 
slechtere economische omstandigheden, minder goed weer, de beperkte 
parkeervoorzieningen in Muiden en de toegenomen filedruk als gevolg van de 
verbreding van de A1.  
Het Muiderslot blijft onverminderd zoeken naar mogelijkheden om meer bezoekers 
te trekken. Sinds 2010 is geïnvesteerd in het marketingproject 'Amsterdam Castle 
Muiderslot' met als doel het bereiken van de buitenlandse toeristen in Amsterdam, 
een voor het Muiderslot nieuwe doelgroep. Het project positioneert het Muiderslot 
als buitenplaats van Amsterdam. Er is samenwerking gezocht met partijen als het 
Amsterdams Toeristenbureau, touroperators en de exploitant van de nieuwe 
vaarverbinding vanaf Amsterdam IJburg. De bereikbaarheid van het Muiderslot voor 
toeristen in Amsterdam krijgt in de informatie meertalige aandacht. Voor 
verbetering van het kasteelbezoek zelf zijn Apps in meerdere talen gemaakt. Het 
Muiderslot speelt in op de behoefte van toeristen om de drukke stad een dagje te 
ontvluchten en een middeleeuws kasteel met water en tuinen in een mooie 
omgeving te bezoeken. In Amsterdam zelf is weinig historisch aanbod uit deze 
periode.  
Door bij de kassa te vragen naar de herkomst van bezoekers is bekend dat deze 
groep van 10% van het totale bezoek in 2010 groeide naar 16% in 2011 en 19% in 
2012. Hiermee is het doel - 20.000 buitenlandse bezoekers in 2013 – een jaar 
eerder bereikt dan gepland. Ondanks de slechte economische ontwikkelingen en de 
daling van het schoolbezoek bleven door dit project de bezoekersaantallen in 2011 
en 2012 in totaal goed op peil.  
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3. Bezoeken scholen                                                                        
In educatief opzicht biedt het Muiderslot kinderen een eerste aangename en 
verrassende kennismaking met een museum en de vaderlandse geschiedenis. Voor 
kinderen is het Muiderslot een stuk geschiedenis dat bij de opvoeding hoort. De 
ruim zeven eeuwen slotgeschiedenis biedt raakvlakken met diverse vensters uit de 
Canon van de Nederlandse geschiedenis.  
Het Muiderslot blijkt aantrekkelijk voor kinderen. Kinderbezoek vormde in 2010 
met 38% een aanzienlijk deel van het totale bezoek aan het museum. Van de 
kinderen kwam 18% in 2010 in basisschoolverband. Een zeer hoog percentage als dit 
wordt afgezet tegen de sector. Het rapport Nulmeting vrije museumtoegang (2008) 
van SEO/TNS Nipo in opdracht van de NMV komt tot de schatting dat circa 5% van 
het museumbezoek afgelegd wordt door basisscholieren in schoolverband. Voor de 
periode 2013-2016 heeft het Muiderslot de ambitie om -ondanks de bezuinigingen- 
met de bestaande personele capaciteit het percentage bezoeken in schoolverband 
op dit hoge niveau te houden.  
Ondanks deze ambitie daalde het schoolbezoek aan het Muiderslot in 2012 flink: 
van 16.737 (2011) naar 12.447 ( 2012). Mogelijke oorzaken zijn het aanbod van 
gratis busvervoer van en naar een aantal grote Amsterdamse musea en de opening 
van het voor kinderen aantrekkelijke Scheepvaartmuseum in Amsterdam in 2012.  
Daarnaast voerde het Muiderslot geen actief marketingbeleid voor scholen omdat 
het beleid niet op groei, maar op consolidatie gericht was. Voor 2013 is een actief 
marketingplan Educatie geschreven om het verloren bezoek van scholen terug te 
winnen.    
 
4. Podium en ontvangsten  
Theater op het Muiderslot werd in 2009 werkelijkheid. Deze nieuwe activiteit had 
twee doelen: museumbezoekers verleiden tot een herhaalbezoek en een nieuwe 
doelgroep naar het Muiderslot trekken. De podiumfunctie verdiept de geschiedenis 
van het Muiderslot in een eigentijdse vorm. Het podium is voor het Muiderslot, 
samen met de evenementen, het equivalent van de wisseltentoonstellingen bij 
andere musea.  
Doelstelling was dat het podium in deze beleidsperiode zijn bestaansrecht zou 
bewijzen. Het eerste jaar kwamen ruim 1.100 bezoekers op de podiumactiviteiten 
af. In 2010 waren de podiumactiviteiten kostendekkend en draaiden ze zelfs met 
een kleine winst. In 2011 is minder gedaan dan was gepland wegens langdurige 
ziekte van de medewerker die de podiumactiviteiten organiseerde. De 
podiumactiviteiten werden in 2012 weer opgepakt. Als verlengstuk van de museale 
presentatie bood het Muiderslot in dit jaar een authentiek podium aan 
verschillende doelgroepen, zoals jonge dichters en schrijvers en internationale 
muzikale talenten. 
Theateractiviteiten en muziekconcerten buiten reguliere openingsuren worden met 
name bezocht door cultuurliefhebbers en scholen. Tijdens reguliere openingsuren 
zijn er ook theateractiviteiten met een verhalencyclus rond de 13e-eeuwse Roman 
van Walewein. Deze vorm van verteltheater richt zich op de kerndoelgroep 
gezinnen met kinderen en is zeer succesvol. 
 
5. Realisatie Waterschild  
De realisatie van het Waterschild Paviljoen in 2012 heeft het aanbod van het 
Muiderslot verbreed. Het Muiderslot slaagde er in een totaalbedrag van 1.1 miljoen 
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euro bijeen te krijgen via sponsoring. Het gaat om substantiële bijdragen van de 
Provincie Noord-Holland (€ 475.000), de BankGiro Loterij (€ 400.000), het VSB 
fonds (€ 75.000), het Amicorum Comitia Muydae (€ 50.000) en de Stichting de 
Commissie (€ 50.000). Toen in februari 2011 duidelijk werd dat de financiering voor 
dit nieuwe paviljoen rond was, kon de aanbesteding plaatsvinden. Op 1 september 
startte de bouw.  
Het unieke Waterschild informeert bezoekers over de relatie die het Muiderslot als 
middeleeuwse waterburcht al eeuwenlang met water heeft gehad. Het kasteel ligt 
op het scharnierpunt van de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinies en 
speelde een belangrijke rol in de waterdefensie.  
Het Waterschild is een paviljoen in de tuin van het kasteel. Het ligt tussen de 
Vechtdijk en de pruimenboomgaard op de plaats waar gebouw A (onderdeel van de 
waterlinie) heeft gestaan. Het paviljoen heeft een bijzondere architectuur. Maar 
het belangrijkste onderdeel is de beleving van water als vriend en vijand. Het 
Waterschild sluit goed aan op het project ‘Amsterdam Castle Muiderslot’; toeristen 
zijn geïnteresseerd in de strijd van Nederland tegen het water. Door dit onderwerp 
is een bezoek aan het Muiderslot voor deze nieuwe doelgroep toeristen in 
Amsterdam extra aantrekkelijk. 
 
Een vooruitblik op het beleidsplan 2013-2016 
In de beleidsperiode 2009 - 2012 stond productontwikkeling centraal. Dit 
resulteerde in een verbreding van het aanbod: het kasteel werd bijna volledig 
opengesteld voor publiek en er kwamen twee nieuwe middeleeuwse routes, vooral 
gericht op kinderen. Het aanbod werd gecompleteerd met een vierde thema: zeven 
eeuwen waterdefensie in het nieuwe Waterschild tentoonstellingspaviljoen. 
Hiermee is het totaalproduct van het museum op orde. Verder heeft de nieuwe 
podiumfunctie vorm gekregen en werd de communicatie geprofessionaliseerd.  
In de markt van vrijetijdsbesteding is de concurrentie toegenomen, waardoor 
bezoekersaantallen zijn teruggelopen. Daarnaast staan de subsidie-inkomsten 
onder druk. In het beleidsplan 2013 - 2016 ligt daarom de nadruk op 
marktontwikkeling en cultureel ondernemerschap. De uitdaging voor de komende 
beleidsperiode is om op basis van het bestaande productaanbod meer bezoekers te 
trekken en hen te verleiden tot langere verblijfsduur en hogere bestedingen. 
Daarnaast wil het Muiderslot aanvullende inkomsten verwerven uit locatieverhuur, 
de vriendenvereniging, sponsoring en fondsenwerving. 
Voor de marktontwikkeling is het zaak marketing en sales nog actiever in te zetten. 
Richting binnenlandse bezoekers biedt het Muiderslot een breed en veelzijdig 
aanbod in het hoogseizoen en verdiepende activiteiten gericht op actieve senioren 
in het laagseizoen.  
Met 'Amsterdam Castle Muiderslot' kiest het museum om de marktbenadering van 
de in Amsterdam verblijvende buitenlandse toeristen verder uit te bouwen. 
Het Muiderslot zet in op een beheersbare bezoekersgroei, die rekening houdt met 
de hoofddoelstelling om gebouw en collectie te behouden voor volgende 
generaties. Educatie blijft een belangrijk speerpunt.  
Uitgangspunt van het activiteitenplan 2013 - 2016 is de ambitie om het 
Rijksmuseum Muiderslot met zijn museale collectie en nieuw ontwikkeld aanbod 
actiever en gerichter in de markt te zetten. Meer buitenlandse bezoekers, meer 
seizoensspreiding en meer locatieverhuur moeten extra inkomsten opleveren, die 
geheel ten goede komen aan het museum. Door de bezuiniging op personele uren 
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te beperken, blijft er voldoende energie beschikbaar voor museaal onderhoud en 
productontwikkeling. Doel is de museale kwaliteit te handhaven en liefst nog te 
verbeteren. Om deze doelstellingen te realiseren werkt het museum samen met 
overheden, onderwijs, musea, fondsen, bedrijfsleven en andere partners. 
De activiteiten voor de komende beleidsperiode zijn ingedeeld in vijf clusters: 
1. De vaste museale presentatie. 
2. Het nieuwe Waterschild Paviljoen. 
3. Het Muiderslot als authentiek podium voor jong talent en de werken van P.C. 
Hooft. 
4. Digitale toegankelijkheid van het slot en de collectie. 
5. Verdieping door jaarlijkse thema’s:  
 2013 De cultuur in de Gouden Eeuw 
 2014 Het Muiderslot als Europees topkasteel 
 2015 Schrijvershuis van Hooft 
 2016 Wonen in de middeleeuwen 
 
Beoordeling door de Raad voor Cultuur 
In opdracht van de staatssecretaris van Cultuur van het ministerie van OCW heeft 
de Raad voor Cultuur de meerjaren beleidsplannen van de instellingen die in 
aanmerking komen voor de culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016 (waaronder de 
29 Rijksgesubsidieerde musea) beoordeeld en daarover advies uitgebracht.  
Over het plan van de Stichting Rijksmuseum Muiderslot schreef de Raad voor 
Cultuur in haar advies het volgende. Het Muiderslot is nauw verbonden met zeven 
eeuwen Nederlandse geschiedenis en daarmee van nationaal belang. Het is een 
ondernemend museum met goed zicht op de markt. De Raad is positief over de 
natuurlijke wijze waarop het Muiderslot verbinding maakt tussen de culturele en 
zakelijke kant, waarbij de culturele belevenis op de eerste plaats komt. 
Internationaal speelt het museum geen belangrijke rol, al ziet de Raad wel 
potentie voor het Muiderslot om internationaal te groeien. Omdat het museum in 
2010 en 2011 verliesgevend was en een beroep heeft moeten doen op het eigen 
vermogen vindt de Raad de financiële positie van het museum een aandachtspunt. 
Tot slot besluit de Raad met het advies om het Muiderslot op basis van de plannen 
2013-2016 een subsidie toe te kennen. Dit advies heeft de staatssecretaris van 
OCW, de heer Halbe Zijlstra, overgenomen.  
De staatssecretaris heeft verder aan de Raad voor Cultuur gevraagd een 
afzonderlijk advies uit te brengen over het Nederlandse museale bestel. Daarbij 
kijkt de Raad naar collecties, publieksbereik, samenwerking, doelmatigheid en 
bekostiging. Ook gaat de Raad afzonderlijk in op de monumenten met een 
erfgoedfunctie binnen het museale bestel. Deze adviesaanvraag gaat over de 
inrichting van het museale bestel vanaf 2017. Om voorgenomen wijzigingen in het 
bestel te kunnen doorvoeren zijn de beheers- en huurovereenkomsten van alle 29 
Rijksmusea per 31 december 2016 opgezegd.  
Het advies van de Raad zal naar verwachting begin 2013 verschijnen. 
 
Financiën 2012  
Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 162.907,00 inclusief € 
51.851,00 incidentele baten prepensioen. 
Het aantal bezoeken is gestegen met 4.220. De positionering als ‘Amsterdam Castle 
Muiderslot’ heeft ook dit jaar geresulteerd in een stijging van het buitenlandse 
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bezoek. Daarnaast is het gebruik van de Museumkaart toegenomen.  
Een aandachtspunt is het educatieve bezoek. Dit is het afgelopen jaar aanzienlijk 
gedaald. Na deze constatering is onmiddellijk actie ondernomen met een gericht 
beleid richting scholen. Voor de komende beleidsperiode 2013-2016 is de 
doelstelling om gemiddeld 19.125 schoolkinderen per jaar te ontvangen. 
De economische recessie zal ook invloed hebben gehad op de daling van het 
schoolbezoek en de lagere inkomsten uit locatieverhuur. 
Aan de kostenkant is gewerkt aan beperking van de personeelskosten, de grootste 
post. Net als in de afgelopen jaren is in 2012 de flexibiliteit in het 
personeelsbestand effectief ingezet. Daarnaast was er natuurlijk verloop in het 
personeelsbestand. De kostenkant blijft de komende beleidsperiode een 
aandachtspunt, gezien de bezuiniging van de overheid op de subsidie.   
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht kwam in 2012 vijf keer bij elkaar. Naast de reguliere 
agendapunten als de jaarrekening, kwartaalrapportages en begrotingen behandelde 
de Raad een aantal bijzondere onderwerpen als het beleidsplan 2013-2016, het 
advies van de Raad voor Cultuur over de culturele basisinfrastructuur 2013-2016, de 
realisatie van het Waterschild, ontwikkelingen in het vastgoed, de visitatie en de 
werving van twee nieuwe leden van de Raad. 
De bouw van het Waterschild is afgerond en de Raad was positief over het resultaat 
en volgde het proefdraaien (publieksoordeel: 7,5 tot 8) met veel belangstelling. De 
financiële afhandeling kwam in juni aan de orde en de Raad concludeerde dat het 
Waterschild binnen de gestelde tijd en budget is gerealiseerd. 
De overheid kijkt kritisch naar de vastgoedportefeuille en wat eventuele afstoting 
van vastgoed zou opleveren. Het Muiderslot wordt vooralsnog meegenomen in de 
portefeuille ‘Monumenten met Erfgoedfunctie’. De Raad van Toezicht volgt deze 
ontwikkeling op de voet. 
Een afgevaardigde van de Raad nam deel aan de visitatie van 31 oktober. De 
voorbereiding in de vorm van een zelfevaluatie kwam ook in de Raad aan de orde. 
Het oordeel van de commissie was positief: het Muiderslot behaalde 5 maal de 
score ‘goed’. 
 
Jaarrekening en bestemming exploitatiesaldo  
De Raad is te spreken over het positieve resultaat, dat ondanks de huidige recessie 
werd behaald. Dit is mede te danken aan een scherpe kostenbeheersing, met name 
op de post personeel. Tegelijkertijd werd wel veel meer aan promotie gedaan dan 
uit de jaarrekening blijkt. Deze kosten zijn namelijk deels versleuteld in diverse 
posten.  
De inkomsten uit de kassa vielen mee, aangezien de bezoekersaantallen licht 
toenamen, vooral dankzij een stijging van de aantallen buitenlandse toeristen. De 
Raad acht voortzetting van de huidige lijn verstandig, gezien de komende korting 
op de subsidie. Daarnaast is de Raad tevreden dat het is gelukt het eigen vermogen 
op te trekken tot boven de gewenste € 650.000. Volgens de VRM richtlijnen een 
bedrag dat gelijk is aan de vaste salarissen voor een jaar. 
De jaarrekening over het boekjaar 2012 is gecontroleerd door de accountants van 
PricewaterhouseCoopers. Mede op grond van de controleverklaring en het verslag 
keurde de Raad de jaarrekening goed in de vergadering van 12 maart 2013.  
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Samenstelling van de Raad van Toezicht en Cultural Governance 
In een besloten gedeelte van de vergadering in januari deed de Raad de jaarlijkse 
zelfevaluatie, met de Cultural Governance-code als leidraad. Naar aanleiding 
daarvan zijn de nevenfuncties van de leden opnieuw geïnventariseerd. Het 
roulatieschema was aanleiding om het gewenste profiel van de Raad te herzien. 
Per 30 juni heeft mevrouw ir. C.M. Bos de Raad na de maximale zittingstermijn 
verlaten. Zij is opgevolgd door mevrouw A. den Dekker. Per 31 december heeft de 
heer dr. C.J. Zandvliet de Raad verlaten, ook na de maximale zittingstermijn. Hij 
wordt opgevolgd door de heer mr. drs. E.F.M. van Nispen tot Sevenaer. 
De Raad van Toezicht was eind 2012 als volgt samengesteld:    
De heer drs. H. N. Hagoort, voorzitter 
Mevrouw A. den Dekker   
De heer P.F. Jongbloed 
De heer prof. dr. M.R. Prak 
De heer B. Tolud 
De heer dr. C.J. Zandvliet  
 
Beschermheer 
Het verheugt het Muiderslot zeer dat Zijne Hoogheid Floris Prins van Oranje-
Nassau, van Vollenhoven beschermheer van het Muiderslot wil zijn. De prins is al 
nauw betrokken bij het Muiderslot als lid van het dagelijks bestuur van het 
Amicorum Comitia Muydae. 
 
 
Drs. B. Boer 

Directeur-bestuurder 
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2. ACTIVITEITENVERSLAG 
 
Voor het activiteitenverslag verwijzen wij u naar het jaarverslag. Op basis van het 
Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2009 – 2012 is de stichting niet 
verplicht tot het hier opnemen van een activiteitenverslag.  
 
 

3. BALANS   

ACTIVA 2012 2011 

1 Materiële vaste activa 1.362.331 1.045.243 

Totale vaste activa 1.362.331 1.045.243 

2 Voorraden 46.624 50.094 

3 Vorderingen 78.408 177.937 

4 Liquide middelen 535.022 524.115 

Totale Vlottende Activa 660.054 752.146 

TOTALE ACTIVA 2.022.385 1.797.389 

PASSIVA 2012 2011 

5 Algemene reserve 470.699 374.300 

5 Bestemmingsfonds OCenW 7.458 (45.278) 

5 Bestemmingsreserve 187.775 174.003 

Totaal eigen vermogen 665.932 503.025 

6 Totale voorzieningen 64.858 180.179 

7 Totale langlopende schulden 1.043.402 760.716 

8 Totale kortlopende schulden 248.193 353.468 

TOTALE PASSIVA 2.022.385 1.797.389 
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4.1 Algemene toelichting 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Rijksmuseum Muiderslot bestaat voornamelijk uit: 

• Het exploiteren Museum 
• Locatieverhuur van Cultuurerfgoed 

 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, 
is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel 
vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op grond van de het handboek ’Verantwoording 
cultuursubsidies instellingen 2009 – 2012’. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigings�prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Met deze referenties wordt 
verwezen naar de toelichting. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 
 
De materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van 
lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De collecties en 
verzamelingen worden niet gewaardeerd aangezien deze geen eigendom zijn van de 
stichting.     
 
Voorraad 
Voorraden betreffen de aangehouden voorraden voor de winkel en de voorraad 
museumkaarten. De voorraden worden gewaardeerd tegen de vervangingswaarde, zijnde 
de verkrijgingsprijs per balansdatum. Wanneer de opbrengstwaarde lager is wordt 
hiertegen gewaardeerd.    
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie onder 
aftrek van een voorziening van oninbaarheid. 
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Eigen vermogen 
Het eigen vermogen wordt onderscheiden in een algemene reserve, bestemmingsreserve 
en een bestemmingsfonds OCenW. De bestemmingsreserve heeft een beperkte 
bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door de Raad van Toezicht is aangebracht. 
Bij het bestemmingsfonds OCenW is de beperking van de besteding door het ministerie 
aangebracht. Bij een positief resultaat wordt een deel daarvan toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds. Bij een negatief resultaat is het toegestaan een deel te onttrekken uit 
het bestemmingsfonds. Bij zowel het toevoegen aan of het onttrekken uit het 
bestemmingsfond is de verhouding gebaseerd op subsidie/ eigen inkomsten. 
In verband met het bestemmingsfonds OCenW is het Eigen vermogen van 2012 berekend 
conform de door OCenW opgegeven richtlijnen. 
 
Reserve Stichting de Commissie voor de Inwendige Restauratie van het Muiderslot 
4 jaar na oprichting Stichting Rijksmuseum Muiderslot is in 1882 de Stichting de Commissie 
voor de Inwendige Restauratie van het Muiderslot opgericht. Oorspronkelijk doel van deze 
Stichting is de inwendige restauratie en verfraaiing van het  Muiderslot. 
De financiële reserve van deze Stichting (ca. € 300.000) maakt geen onderdeel uit van de 
reserve van het Muiderslot. Omdat de Stichting nauw verbonden is met het Muiderslot 
willen we dit graag vermelden in de jaarrekening. Mocht de continuïteit van het Muiderslot  
gevaar lopen kan/mag het Muiderslot een beroep doen op deze Stichting.  
 
Voorziening prepensioen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

 
De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde op basis van een reële verwachting van 
deelname. Er is geen gebruik gemaakt van een overlevingstafel. 
 
Investeringssubsidies 
Deze post bestaat uit ontvangen bijdragen van derden ter financiering van aangewezen 
investeringen. Vrijval vindt plaats naar rato van de afschrijvingen op de desbetreffende 
activa. Deze vrijval wordt ten gunste van de exploitatierekening gebracht. 

 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 
4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. 
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden 
in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
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Rijksbijdragen 
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarop de toekenning betrekking heeft. 
 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
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 en de instelling de 
condities voor ontvangst kan aantonen. 
 
Personeelsbeloningen 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenen 
De instelling heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.  
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de 
pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Het bedrag dat 
als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet 
afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. 

 
Bijzondere posten 
Dit betreffen baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren  
tot het resultaat uit gewone bedrijfsvoering, maar omwille van de vergelijkbaarheid apart 
toegelicht worden op grond van aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 
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5. TOELICHTING BIJ DE  BALANS 
 
1 Specificatie afschrijving materiële vaste activa 
 
 Materiële 

Vaste activa 
In uitvoering 

Inventaris 
gebouwen 

Inventaris 
terreinen 

Andere vaste 
bedrijfs - 
middelen 

Totaal 

    

Aanschaf waarde 811.094 183.870 92.276 882.480 1.969.720 

Cumulatieve afschrijving  (125.558) (53.382) (745.538) (924.478) 

Boekwaarde 1/1/2012 811.094 58.312 38.894 136.942 1.045.242 

      

Investeringen 357.677 11.856 41.447 58.613 469.593 

Desinvesteringen      
Activa niet meer in 

gebruik 
   (1.438) (1.438) 

Afschrijvingen (56.289) (20.622) (17.171) (56.984) (151.066) 

Afschr. van de 
Desinvestering  

 30.123  33.409 63.532 

Afschr. Activa niet in 
gebruik 

 (30.123)  (33.409) (63.532) 

Mutatie in 2012 301.388 (8.766) 24.276 1.629 318.527 

      

Aanschaf waarde 1.168.771 165.603 133.723 906.246 2.375.781 

Cumulatieve afschrijving (56.289) (116.057) (70.553) (769.113) (1.012.012) 

Boekwaarde 31/12/2012 1.112.482 49.546 63.170 137.133 1.362.331 

Afschrijvingspercentages  10 - 20% 10% 10 - 33.3%  
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2 Specificatie voorraden 
 
 31/12/2012 31/12/2011 
   
Voorraad winkel 37.068 44.664 
Voorraad museumkaarten 9.556 5.430 
Totaal voorraden 31/12 (incl. museumkaarten) 46.624 50.094 
 
3 Specificatie vorderingen 
 

 31/12/2012 31/12/2011 
   
Debiteuren 19.833 22.868 
Omzetbelasting  22.702 102.318 
Nog te ontvangen vriendenstichting 3.593  
Nog te ontvangen bedragen 28.885 45.586 
Overlopende activa 3.395 7.165 
Totaal specificatie vorderingen 78.408 177.937 
 
Nog te ontvangen bedragen: 
 

Rente 2012 5.705 

Museumkaart 7.480 

Vineyard 14.082 

IJveer 1.473 

Holland Factory 145 

 
 
4 Specificatie liquide middelen: 
 31/12/2012 31/12/2011 

   
Giro 24.445 20.647 
Kas 12.842 15.449 
Rabobank rekeningcourant 22.601 8.942 
Rabobank spaarrekening   473.745 476.474 
Pin betalingen 1.389 2.602 
Totaal liquide middelen 535.022 524.115 
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5 Specificatie eigen vermogen 2012 
 

 01/01/2012 Mutatie 31/12/2012 

    
Algemene reserve 374.300 96.399 470.699 
Bestemmingsfonds OCenW (45.278) 52.736 7.458 
Bestemmingsreserve 174.003 13.772 187.775 
Stand 31/12 503.025 162.907 665.932 
 
Algemene reserve 2012 

 
 2012 2011 
Algemene reserve   

Stand 1/1 374.300 383.084 
Mutatie 2012 0 (17.772) 
Dotatie bestemming 2012 96.399 8.988 
Stand 31/12 470.699 374.300 
 
Bestemmingsfonds OCenW 2012 

 
 2012 2011 
Bestemmingsfonds OCenW   

Stand 1/1 (45.278) (36.290) 
Mutatie 2012 0 (8.988) 
Dotatie bestemming 2012 52.736 0 
Stand 31/12 7.458 (45.278) 
 
Specificatie bestemmingsreserve 2012 
 
 2012 2011 
Bestemmingsreserve 2012   

Stand 1/1 174.003 183.723 
Mutatie 2012 (76.796) (9.720) 
Dotatie bestemming 2012 90.568  
Stand 31/12 187.775 174.003 
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Het bedrag bestemmingsreserve 2012 is aangewend voor de volgende 
doelstellingen: 
 
 bestemming besteed in 2012 
Investering herinrichting winkel 34.933 (34.933) 
Waterschild 27.863 (27.863) 
Regionale Ontwikkeling Cultureel Erfgoed  4.000 (4.000) 
Digitalisering collectie en restauratie 47.715 (10.000) 
Cuyperslambrizering 15.060  
Vervolg inrichting Ridderroute 32.432  
Bestrating (onderhoudsvoorziening bastion) 12.000  
Totaal 174.003 (76.796) 
 
 
 
Het bedrag bestemmingsreserve zal worden aangewend voor de volgende 
doelstellingen: 
 
 bestemming Besteding in jaar 
Digitalisering collectie en restauratie 37.715  
Cuyperslambrizering 15.060 2015 
Vervolg inrichting Ridderroute 50.000 2016 
Tijdelijke tentoonstellingen 60.000 2013-2016 
Onderhoudsvoorziening Bastion                       25.000 2013 
Totaal 187.775  
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6. Specificatie Voorzieningen 
 

 2012 2011 

   
Voorziening prepensioen 64.858 180.179 
   
Totaal voorzieningen 64.858 180.179 
 
6.1 Voorziening Prepensioen 
 

 2012 2011 

   
Stand per 1/1/2011 180.179 165.179 
Dotatie voorziening   15.000 
Onttrekking prepensioen (63.470)  
Vrijval (51.851)  
Stand per 31/12/2011 64.858 180.179 
 
 
Twee medewerkers maken op dit moment gebruik van de voorziening prepensioen. De 
voorziening is opgebouwd omdat de prepensioen regeling van kracht was voor de 
desbetreffende medewerkers die opdat moment 55 jaar en ouder waren. Deze uitkeringen 
zijn gebaseerd op basis van 70% van het jaarsalaris. Stichting Rijksmuseum Muiderslot 
heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstak pensioenfonds verwerkt alsof zou 
sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling. In geval van een tekort bij het 
bedrijfstakpensioenfonds heeft het Muiderslot geen verplichting tot het doen van 
aanvullende bijdragen in het geval van een tekort, anders dan hogere toekomstige 
premies.  
 
 
In 2012 is duidelijk geworden hoeveel het pensioenfonds bijdraagt in de uitkering van het 
prepensioen aan de desbetreffende medewerkers. De voorziening prepensioen die de 
afgelopen jaren is opgebouwd dekt de kosten van de prepensioen uitkering geheel. Daarom 
is de bijdrage van het pensioenfonds € 51.851 uit de voorziening prepensioen gehaald en 
toegevoegd aan het exploitatie resultaat. 
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7 Specificatie Langlopende schulden 
 

 31/12/2012 31/12/2011 

   
Investeringssubsidie 1.043.402 760.716 
Totaal overige langlopende schulden 1.043.402 760.716 
 
Aan investeringssubsidie t.b.v. het ´Waterschild’ is in 2012 ontvangen door de volgende 
instellingen: 
 
Vriendenstichting Muiderslot 75.000 
Provincie Noord-Holland  251.784 
 
  
Specificatie Investeringssubsidie  
 
 2012 2011 

   
Stand 1/1 760.716 34.459 
Investeringen 326.784 760.716 
Vrijval (44.098) (34.459) 
Stand 31/12 1.043.402 760.716 
 
8 Specificatie Kortlopende schulden 
 

 31/12/2012 31/12/2011 

   
Crediteuren/betalingen onderweg 122.845 236.268 
Loonbelasting 26.024 22.702 
Nog te betalen pensioenen 8.701 10.110 
Overige schulden 90.623 84.388 
Totaal 248.193 353.468 
 

 
Specificatie Overige schulden 
 

 31/12/2012 31/12/2011 

   
Vermakelijkheden retributie Gemeente Muiden  3.062 2.559 
Nog te betalen vakantiegeld 30.574 27.892 
Vooruit gefactureerde bedragen 0 3.500 
Niet opgenomen vakantiedagen 11.030 4.977 
Nog te betalen accountantskosten 9.000 7.922 
Schuld aan Vriendenstichting 0 785 
Nog te ontvangen facturen 18.199 19.948 
Diverse overige nog te betalen posten 18.758 16.805 
Totaal 90.623 84.388 
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6.   Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Aan huur zijn langlopende verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 99.291 
per jaar. Resterende looptijd van deze verplichting is 14 jaar. De huur wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
 
Er is in 2010 een nieuwe printer d.m.v. operational leasing in gebruik genomen. 
Het leasebedrag op jaarbasis bedraagt € 9.192 De resterende looptijd per  
jaareinde 2012 is 2,5 jaar. 
 
Jaartermijnen van de toegezegde meerjarige subsidie beleidsperiode 2013 -2016 
 
2013 461.961 
2014 461.961 
2015 461.961 
2016 461.961 
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7. CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 
 

BATEN 2012               *Begroting 2011               

10. Publieksinkomsten                                       920.963 810.000 852.717 

11. Sponsorinkomsten 0  10.000 

12. Overige inkomsten                                    81.417 95.000 76.348 

13. Indirecte opbrengsten 90.494 174.000 103.520 

Totale Opbrengsten                                        1.092.874 1.079.000 1.042.584 

14. Subsidie OCW CuNo                                          

Onderdeel huren                                     96.021 77.000 93.878 

Onderdeel exploitatiebijdrage                432.702 403.000 415.112 

15. Subsidie gemeente 6.000  6.000 

16. Overige subsidies en bijdragen    

Bijdragen uit private middelen 5.685  3.175 

Totale Subsidies/Bijdragen                                           540.408 480.000 518.165 

TOTALE  BATEN                                             1.633.282 1.559.000 1.560.749 

LASTEN 2012 Begroting 2011 

17. Salarislasten 810.589 920.000 871.943 

      Vrijval prepensioen # # (51.851) 0 0 

18. Afschrijvingen   108.407 34.000 108.380 

      Huur   99.291 91.500 97.630 

19. Overige Lasten                                                    505.212 523.000 516.156 

TOTALE  LASTEN   1.471.648 1.568.500 1.594.109 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 161.634 (9.500) (33.360) 

Saldo rentebaten /- lasten                                       1.273 9.500 5.868 

EXPLOITATIERESULTAAT    162.907 0 (27.492) 

 
 
*De begroting heeft betrekking op de beleidsperiode 2009-2012.  
 
 

# #  Zie toelichting pagina 25 
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8. SPECIFICATIE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING 

 
10 Inkomsten entreegelden 
Vanaf 2009 tot en met 2011 is het bezoek elk jaar gedaald.  Respectievelijk met 4.037 in 
2009, 8.746 in 2010 en 2011 met 1.978. Het afgelopen jaar is het bezoek gestegen met 
4.220.  Vergeleken met 2011 is het buitenlandse bezoek in 2012 procentueel gezien 
gestegen van 16.2% naar 19%. Het museumkaart bezoek is gestegen met 8.275. De omzet 
van de winkel is ondanks meer bezoekers gedaald. 
   
             
 
 

12 Overige inkomsten 2012  2011 

Reserveringen rondleiding 13.113  18.693 

Opbrengsten foto en film 660  825 

Opbrengsten steiger 3.640  3.741 

Overige indirecte opbrengsten  64.004  53.088 

Totaal 81.417  76.348 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificatie Opbrengsten    

 Directe opbrengsten 2012  2011 

Entreegelden 602.171  616.600 

SMK vergoeding 216.047  129.931 

Verkopen winkel 102.745  106.186 

Totaal 920.963  852.717 
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Overige indirecte opbrengsten: 
Deze opbrengsten bestaan uit inkomsten Podium, kinderpartijtjes, verkoop van de 
speurtochten en overig.  
 
 

 2012 2011 

Opbrengsten Podium 11.341 10.000 

Kinderpartijtjes 29.275 23.715 

Speurtochten 10.659 11.741 

Overig  12.729 7.632 

 
 
 
 

13 Indirecte opbrengsten 2012  2011 

Locatieverhuur 90.494  103.520 

Totaal 90.494  103.520 

    

14 Subsidie OCW  2012  2011 

Subsidie structureel 503.723  508.990 

Subsidie incidenteel 25.000   

Totaal 528.723  508.990 

Overige bijdragen 11.685  9.175 

Totale bijdragen 540.408  518.165 

 

 
 
Subsidie incidenteel OCW: 
De incidentele bijdrage van € 25.000 is verkregen t.b.v. de ‘Visitatie’ 2012. 
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15 en 16 Overige subsidies 2012 2011 

Orde van Sint Jacob 50 50 

P.C. Hooft  125 

St. de Commissie 5.635 3.000 

Gemeente Muiden                                                6.000 6.000 

Totaal 11.685 9.175 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten    

17 Salarislasten 2012  2011 

Bruto salarissen                                                            573.208  650.790 

Vakantiegeld   44.525  45.518 
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Sociale lasten 90.078  89.801 

Vrijval prepensioen (51.851)   

Pensioenpremie   61.963  60.740 

Overig 40.817  25.095 

Totaal 758.738         871.943 

 
 
17 Salaris lasten: 

Net als in de afgelopen jaren is in 2012 de flexibiliteit in het personeelsbestand 
effectief ingezet. Daarnaast was er natuurlijk verloop in het personeelsbestand. 
 
Salarissen (excl. 
Prepensioen) 

Vast: 661.665 
Variabel: 148.924 

 
Aangezien de voorziening prepensioen die de afgelopen jaren is opgebouwd de 
kosten dekt van de prepensioenuitkering is de bijdrage van het pensioenfonds         
€ 51.851 in mindering gebracht op de kosten van de prepensioen. Tenslotte is de 
voorziening de afgelopen jaren opgebouwd ten laste van deze kostenpost. 
 
Het aantal FTE’s ultimo boekjaar 2012 is 14.67, ultimo 2011 15,95. 
 
 

18 Afschrijvingen 2012  2011 

Waterschild 56.289  0 

Inventaris gebouw 20.622  22.670 

Inventaris terrein 17.171  8.683 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 58.423  111.486 

Subtotaal 152.505  142.839 

Vrijval investeringssubsidie (44.098)  (34.459) 

Totaal 108.407  108.380 
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19 Overige lasten 2012  2011 

Huisvestingskosten 130.992  103.737 

Kantoorkosten 70.269  58.669 

Verkoopkosten 64.158  57.299 

Algemene kosten 26.183  28.696 

Kosten collectiefunctie 1.880  1.421 

Kosten publieksfunctie 211.730  266.333 

Totaal 505.212  516.156 
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19 Specificatie overige lasten 
 

Huisvestingskosten 2012  2011 

Energie lasten 36.644  25.315 

Schoonmaakkosten 32.922  28.194 

Belastingen OG                                                               0  2.412 

Terrein onderhoud                                                         47.696  40.218 

Waterschild 3.559   

Beveiligingskosten 8.008  5.969 

Overig      2.163  1.630 

Totaal 130.992  103.737 

    

Kantoorkosten 2012  2011 

Kantoorbenodigdheden     1.815  1.146 

Contributies / abonnementen                                       18.480  18.947 

Porti – en vrachtkosten                                                  1.453  2.879 

Telefoonkosten 10.421  8.636 

Drukwerk 16.956  4.250 

Computerkosten 9.718  12.682 

Kopieerkosten 10.759  9.723 

Overig      667  405 

Totaal 70.269  58.669 

 
 
, 
, 
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Huisvestingskosten 

 
Energielasten: De kosten van water en elektra in 2012 zijn gestegen door het in gebruik 
nemen van het Waterschild. De kosten van water zijn gestegen met € 3.765, elektra met   
€ 3.930 en gas met € 1.296. Het overige verschil van € 2.338 heeft betrekking op de 
terugontvangen energiebelasting.  

                                
Schoonmaakkosten: 
De toiletten in het Kasteel worden vanaf mei 2012 schoongemaakt door een extern 
schoonmaak bedrijf.  
 
Belastingen OG:                                                                                                              
Er is het afgelopen jaar geen aanslag geweest voor onroerend goed 
omdat er bezwaarschrift is ingediend tegen de gemeente Muiden.  
 
Terrein onderhoud: 
Er zijn in 2012 extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op het terrein. 
Dit betreft o.a. het verplaatsen van de Valkenierstent, het schoonmaken oeverzijde van de 
havenkant. Beplanting verwijderen uit de slotgracht. Voor de tuin zijn een aantal banken  
aangeschaft. 
 
Waterschild: 
De onderhoudskosten t.b.v. het Waterschild zijn nieuw. 
 
Beveiligingskosten: 
De beveiligingskosten zijn gestegen door o.a. reparatie sloten, abonnement beveiliging 
camera’s t.b.v. de kassa en aanschaf zaklampen.  
 
 
 
Kantoorkosten 

 
Drukwerk: 
T.b.v. het Waterschild zijn er folders gedrukt, nieuw briefpapier en enveloppen i.v.m. het 
laten vervallen van het Postbus nummer en drukwerk activiteiten. 
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Verkoopkosten 

2012  2011 

Representatie 31.953  26.708 

Reiskosten 6.669  6.326 

Kassa diversen 20.290  17.568 

Overig      5.246  6.698 

Totaal 64.158  57.299 

    

Algemene kosten 2012  2011 

Kosten verzekeringen                                                    6.066  5.356 

Accountantskosten 14.800  16.500 

Administratiekosten                                                         5.801  7.062 

Overig    (484)  (222) 

Totaal 26.183  28.696 

 
 

 

Kosten collectiefunctie 2012  2011 

Onderzoek en documentatie 550  93 

Restauratie en conservering 1.330  1.328 

Totaal 1.880  1.421 

 

 
Verkoopkosten: 
De stijging van de representatiekosten hebben betrekking op de opening van het 
Waterschild. 
De kosten van kassa diversen zijn gestegen door de toename van het aantal 
kinderpartijtjes. 
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Kosten publieksfunctie 

 
Inhuur derden: 
De hogere kosten van 2011 hadden betrekking op de werving van de nieuwe directeur. 
 
Kosten vaste presentatie: 
In 2012 waren er meer reparaties t.b.v. de spellen in de routes van het Kasteel. 
 
Valkenier: 
De lagere kosten hebben betrekking op een bezuiniging. 
 
Drukwerk presentatie: 
In 2012 zijn er minder opmaak kosten gemaakt t.b.v. het drukwerk.  
 
PR kosten: 
Een deel van de PR kosten in 2011 hadden betrekking op het inhuren van een externe 
marketeer t.b.v. het buitenlandse toerisme. 

 
Kosten publieksfunctie 

2012  2011 

Inhuur derden                                                             29.250  41.066 

Kosten vaste presentatie                                              20.066  12.252 

Kosten Valkenier                                      43.345  52.106 

Drukwerk presentatie 11.817  20.189 

Kosten educatie                                                              5.673  6.496 

PR kosten                                                                       37.716  72.508 

Markt – en publieksonderzoek                                        4.050  3.550 

Tijdelijke evenementen 7.183  8.133 

Podium 4.408  140 

Inkoop winkel 48.222  49.894 

Totaal 211.730  266.333 



Stichting Rijksmuseum Muiderslot                                            Financieel jaarverslag 2012 
                          

 

                                                  30

 
Podium: 
De kosten van het onderdeel podium zijn hoger i.v.m. uitbreiding activiteiten. 

Kasstroomoverzicht 2012 31/12/2012 31/12/2011 

1. Kasstroom uit operationele activiteiten 

 
Exploitatie saldo 162.907 (27.492) 

 
Aan te passen voor   

 
Afschrijvingen materiële vaste activa 108.407 108.380 

 
Mutatie voorziening (115.321) 15.000 

 
Mutatie Egalisatie reserve 326.784 760.716 

A. bruto kasstroom operationele activiteiten 

 
Mutatie in voorraden 3.470 (881) 

 
Mutatie in vorderingen 99.528 (77.618) 

 
Mutatie kortlopende schulden (105.275) 215.504 

B. netto kasstroom operationele activiteiten 480.500 993.609 

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 
Investeringen uit materiële vaste activa (469.593) (801.751) 

 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (469.593) (801.751) 

Mutatie liquide middelen  1 + 2 10.907 191.858 

 
Liquide middelen einde boekjaar 535.022 524.115 

 
Liquide middelen begin dit boekjaar 524.115 332.257 

 
 10.907 191.858 

 
 

De verschillen in het kasstroomoverzicht tussen 2011 en 2012 wordt voornamelijk 
beïnvloed door het waterschild. De kasinstroom neemt af doordat de subsidies voor het 
waterschild voornamelijk in 2011 zijn ontvangen. Ook de kasuitstroom wordt hierdoor 
beïnvloed. In 2012 zijn minder investeringsuitgaven gedaan vergeleken met 2011 met 
betrekking tot het waterschild. 
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9.  KOSTEN VERDEELSTAAT OCenW 
Op de horizontale as staat de functionele indeling en op de verticale as de categoriale indeling. 
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 Totaal Publieksfunctie Collectie functie 
Wetensch. 
Functie 

Alg. 
Beheer 

BATEN  Vast tijdelijk 
onderz. 
registratie 

conserv. 
restaureren 

verwerv 
afstoten 

onderz. 
document.  

Publieksinkomsten 920.963 782.819 138.144     
 

Buitenland 174.983 148.736 26.247      

Binnenland totaal 745.980 634.083 111.897      

kaartverkoop 487.759 414.595 73.164      

overig 258.222 219.488 38.733      

Sponsorinkomsten         

Overige inkomsten 81.417 69.204 12.213      

Indirecte 
opbrengsten 90.494 90.494       

Totale opbrengsten 1.092.874 942.517 150.357      

Subsidie OCW Cu No         

onderdeel huren 96.021 48.011      48.011 

onderdeel 
exploitatie 432.702 197.087 7.052 5.305 368  13.056 209.833 

Overige subsidies en 
Bijdragen         

Subsidie gemeente 6.000       6.000 

Subsidies uit 
publieke middelen         

Bijdragen uit private 
Middelen 5.685    5.685    

Totale Subsidies/ 
bijdragen 540.408 245.098 7.052 5.305 6.053  13.056 263.843 

TOTALE BATEN 1.632.282 1.187.615 157.409 5.305 6.053  13.056 263.843 

LASTEN         

Salarislasten 758.738 345.590 12.366 9.303 646  22.894 367.939 

Afschrijvingen 108.407 54.204      54.204 

Huur 99.291 49.646      49.646 

Overige lasten 505.212 303.120 25.941 550 1.330   174.272 

Totale lasten 1.471.648 752.559 38.307 9.853 1.976  22.894 646.060 

Saldo uit gewone 
bedrijfsvoering 161.634 435.056 119.103 -4.548 4.077  -9.838 -382.217 

Saldo rente  baten 
en lasten 1.273       1.273 

Saldo uit 
bedrijfsvoering 162.907 435.056 119.103 -4.548      4.077  -9.838 -380.944 

Toerekening 
algemeen beheer  323.802 14.285 14.285 14.285  15.659 -380.944 

Exploitatieresultaat 162.907 111.254 104.817 -18.833 -10.208  -24.123 0 
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10. VERDEELSLEUTELS KOSTEN VERDEELSTAAT 
 
Verdeelsleutel subsidie exploitatie: 
Verdeeld aan de hand van de salarislasten. 
 
Verdeelsleutel beheerslasten: 
Gezien de dienstverlenende functie van het Muiderslot is 85%  van de beheerslasten 
toegewezen aan de  publieksfunctie. 
De overige 15% is gelijkmatig verdeeld over de resterende functies. 
 
Verdeel sleutel salarislasten: 
D.m.v tijdschrijven van personeelsleden worden deze naar functie toegewezen. 
 
Verdeelsleutel huur en subsidie huur: 
De huur wordt betaald voor het Poortgebouw. 
Dit gebouw is ten dienste voor Beheer en Publiek en daarom wordt 50% naar beheer en 50%  
naar publiek toegewezen. 
De subsidie huren bevat ook nog subsidie voor het veiligheidsplan. 
Deze is geheel toegerekend naar beheer. 
 
Verdeelsleutel afschrijvingen: 
Gezien de aard van de afschrijvingen zijn deze ook te verdelen naar 50% beheerslasten en 
50% publieksfunctie. 
 
Verdeelsleutel overige lasten: 
In de administratie worden de kosten direct doorgeboekt naar de functie waar deze 
betrekking op hebben. 
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Overige gegevens 
 
Resultaatbestemming  
Op basis van het door de directie gedane voorstel voor resultaatbestemming wordt van het 
over 2012 gerealiseerde resultaat ad € 162.907 een bedrag van € 96.399 toegevoegd aan de 
algemene reserve, een bedrag van  € 52.736 toegevoegd aan het bestemmingsfonds OC&W 
en een bedrag van  € 13.722 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.  
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Controleverklaring 
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BIJLAGE 
 
 Prestatieverantwoording (verplichting uit de subsidiebeschikking OCenW) 
 

 Huidig boekjaar 
Voorgenomen 

prestaties 
Vorig boekjaar 

1. Verplichtingen    

 Registratiegraad 100% 100% 100% 

 Registratiekwaliteit 100% 100% 100% 

 Collectieplan 100% 100% 100% 

 Veiligheidsplan 100% 100% 100% 

2. 
Verplichte 
prestatieafspraken 

   

 Openingsuren 47 uur 47 uur 47 uur 

 Bezoeken totaal 112.780 118.000 108.560 

 Bezoeken scholen    

 Primair onderwijs 10.795 19.000 14.244 

 Voortgezet onderwijs 1.652 3.000 2.493 

3. 
Eigen prestatie 
afspraken 

Zie toelichting   

 Totaal 4.764  5.587 

 
 
Toelichting: 
 
1.Openingsuren 
De openingsuren van april tot november zijn 47 uur en van november tot april 
10 uur per week. Tijdens de winteropenstelling van november tot april waren de 
museumzalen in de weekenden en tijdens de schoolvakanties 10 uur per week geopend. 
Het buitenmuseumterrein, de tuinen en de vesting waren in de winterperiode dagelijks van 
9.00 tot 17.00 gratis te bezoeken.  
 
  
2.Bezoeken totaal 
De Raad van Toezicht heeft, bij het vaststellen van het beleidsplan 2009-2012 
de beoogde bezoekersaantallen, naar beneden bijgesteld van 135.000 naar 118.000. 
Dit verzoek is ingediend bij het Ministerie van OC en W en als zodanig gedeponeerd.  
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3.Bezoeken scholen 
Basisscholen               10.795 
Voortgezet onderwijs  1.652 
  
 
Collectie 
In 2008 heeft een compleet nieuwe inventarisatie plaatsgevonden en is de collectie van 
het Muiderslot 100% geregistreerd. 

 
 

Eigen prestaties 
  
Museale verdieping: 

 
In 2012 hebben er verschillende evenementen op het gebied van verschillende 
cultuuruitingen plaatsgevonden: 
 
Op 16 juni speelden in de Ridderzaal The Festival Players uit Londen, Twelfth Night  van 
Shakespeare, voor in totaal 110 bezoekers. 
 
The International Holland Music Sessions: vijf concerten in de maanden juli en augustus 
waar jonge, talentvolle musici voor in totaal 207 bezoekers speelden. 
 
Van 16 tot en met 20 juli: Zwaardkunstvereniging De Orde der Noorderwind met op het 
toernooiveld een zomercursus Middeleeuwse Krijgskunsten voor 70 deelnemers. 
 
Op 23 september: concert door jonge musici van de Stichting Academie voor Muzikaal 
Talent voor 100 gasten. 
 
3 Dagcolleges in samenwerking met de Vrije academie voor 144 Deelnemers.  
 
Museum JeugdUniversiteit in samenwerking met het Vestingmuseum Naarden voor 
28 deelnemers.  
 
 
Projecten B.O. 2012 t.b.v. educatie: 

 
-Juniorgidsen in de meivakantie 
-Het raadsel van Floris V (combinatie van erfgoed- en kunsteducatie) 
-Lesbrief Waterschild (Water als vriend en vijand worden hierin toegelicht) 
-Waterschildpad (nieuwe speurtocht voor kinderen) 
 
Projecten V.O. 2012 t.b.v. educatie: 

 
-Kasteeljuweel (jaarlijkse poëzieproject, 10e editie) 
-Waterfinale (Samenwerkingsproject met het Casparus College in Weesp) 
 
 
Verbreding aanbod: 
 
Door de realisatie van het ‘Waterschild’ is de gemiddelde verblijfsduur gestegen van 149 
minuten in 2009 naar 180 minuten in 2012.  


