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Geacht bestuur, 
 
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting. 
 
1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
 
De jaarrekening 2020 van Stichting Museum Belvédère te Oranjewoud is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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 deze standaard 
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 hebben wij door het 
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 
onze kennis van Stichting Museum Belvédère. 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.  
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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. 
 
 
Joure, 6 juli 2021 
 
Van der Wiel Accountancy | Belasting | Advies 
 
 
 
Origineel getekend door: V.C.S. Holtrop – Brattinga RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCIEEL VERSLAG



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(voor resultaatverdeling)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste ac va

Materiële vaste ac va  (1)

Andere vaste bedrijfsmiddelen 17.789 10.007

Vlo ende ac va

Voorraden  (2) 36.703 36.896

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 6.722 6.354
Vorderingen op groepsmaatschappijen 76.534 47.255
Belas ngen en premies sociale
verzekeringen 25.625 29.564
Overige vorderingen en overlopende
ac va 105.547 124.344

214.428 207.517

Liquide middelen  (4) 94.571 65.707

 363.491 320.127
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

S ch ngskapitaal  (5)

Bestemmingsreserve - 39.070

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 30.558 4.401
Schulden aan groepsmaatschappijen 149.255 128.236
Rekening-courant Afslag BLV 28.606 23.058
Belas ngen en premies sociale
verzekeringen 5.311 4.955
Overige schulden en overlopende
passiva 149.761 120.407

363.491 281.057
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€

2019

€

Baten  (7) 658.843 842.811

Lasten

Lonen en salarissen  (8) 133.665 178.216
Sociale lasten  (9) 32.861 33.282
Pensioenlasten  (10) 22.535 19.834
Afschrijvingen  (11) 2.798 3.358
Overige bedrijfskosten  (12) 506.054 614.052

697.913 848.742

Afwaardering en overdracht collec e - -
On rekking/Dota e t.b.v. bestemmingsreserve  (13) 39.070 5.931

Resultaat - -
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3                ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Ac viteiten

De ac viteiten van S ch ng Museum Belvédère, statutair geves gd te Oranjewoud bestaan
voornamelijk uit het inrichten, instandhouden en exploiteren van een museum voor moderne,
voornamelijk Friese, beeldende kunst.

Con nuïteit

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situa e ontstaan. Deze
onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld
om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Het effect op de onderneming en de vraag of
dit op termijn kan leiden tot con nuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid hee
steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is
ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de con nuïteit van het geheel van de werkzaamheden van
de vennootschap. Gezien de bijzondere situa e rondom het Coronavirus in combina e met de steun
die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen con nuïteitsissue op deze grond voor de
onderneming. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van con nuïteit
kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van con nuïteit van
de S ch ng.

Ves gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S ch ng Museum Belvédère is feitelijk en statutair geves gd op Oranje Nassaulaan 12  te
Heerenveen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 01100482.

Stelselwijziging

Ter verduidelijking van de ontvangen baten hee  er in 2020 een reclassifica e van de Baten
plaatsgevonden. Tevens zijn de baten en lasten ten aanzien van de projecten uitgesplits. De
vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Het hee  geen effecte voor het vermogen en resultaat.

Scha ngen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van S ch ng Museum Belvédère zich verschillende oordelen en scha ngen die essen eel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in ar kel 2:
362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en scha ngen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelich ng op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

S ch ng Museum Belvédère te Oranjewoud
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kopie
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________



Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen voor de waardering van ac va en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Ac va en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) 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. In de balans en
de winst-en-verliesrekening zijn referen es opgenomen. Met deze referen es wordt verwezen naar
de toelich ng.

Materiële vaste ac va

De materiële vaste ac va worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumula eve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de gescha e economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de ac va waarop de subsidies betrekking hebben.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste ac va

De s ch ng beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast ac ef aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indica es aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het ac ef vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele ac ef te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het ac ef behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een ac ef hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de
winst-en-verliesrekening onder gelijk jdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende ac ef.
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Voorraden

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de
verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun
huidige staat te brengen.

In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de produc e
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de
onderhoudsafdeling en interne logis ek.De opbrengstwaarde is de gescha e verkoopprijs onder
a rek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt
rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenpresta e, inclusief de transac ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamor seerde kostprijs. 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 loop jd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredie nstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de
schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

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.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

S ch ng Museum Belvédère hee  alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplich ngenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn.
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende ac va indien dit tot een terugstor ng
leidt of tot een vermindering van toekoms ge betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplich ng op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste ac va zijn berekend door middel van vaste percentages van
de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste ac va zijn begrepen onder de
afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht
op vervangende investeringen.

Overheidssubsidies

Exploita esubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploita etekort zich hee  voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste ac va worden in mindering gebracht
op het desbetreffende ac ef en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-
verliesrekening.

Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle
voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Bijdrage S ch ng Vrienden Museum Belvédère

De bijdrage van S ch ng Vrienden Museum Belvédère wordt bepaald aan de hand van het resultaat
van de exploita e van S ch ng Museum Belvédère gedurende het boekjaar. Dit resultaat wordt
bepaald op basis van de bij S ch ng Museum Belvédère geldende grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling.
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On rekking/Dota e t.b.v. bestemmingsreserve

On rekking/dota es t.b.v. bestemmingsreserve worden gevormd op het moment dat het bestuur
dit nodig acht. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

1. Materiële vaste ac va

Andere
vaste

bedrijfs-
middelen

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 27.929
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -17.922

10.007

Muta es 
Investeringen 11.880
Afschrijvingen -4.098

7.782

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 39.809
Cumula eve afschrijvingen en waardeverminderingen -22.020

17.789

Afschrijvingspercentages
%

Andere vaste bedrijfsmiddelen  0  - 20
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Vlo ende ac va

2. Voorraden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Handelsgoederen

Handelsgoed 40.953 41.146
Voorziening incourante handelsgoederen -4.250 -4.250

36.703 36.896

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 7.029 6.354
Voorziening dubieuze debiteuren -307 -

6.722 6.354

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

S ch ng Vrienden van Museum Belvédère 76.534 47.255

Over het gemiddeld rekening-courant saldo is geen (2019 : 0%) rente berekend. 
Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen.

Belas ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas ng 21.621 28.499
Pensioenen 4.004 1.065

25.625 29.564
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Overige vorderingen en overlopende ac va

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende ac va

Subsidies 1.295 -
Tegemoetkoming Vaste Lasten 10.310 -
Overige vorderingen en overlopende ac va 93.942 124.344

105.547 124.344

4. Liquide middelen

Rabobank 93.851 64.610
Bankgroep 221 142
Kas 499 593
Gelden onderweg - 362

94.571 65.707

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de s ch ng.

5. S ch ngskapitaal

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve Onderhoud - 39.070

Vanuit het resultaat van 2018 is door het bestuur een bestemmingsreserve gevormd voor de kosten
met betrekking tot een investering in marke ngac viteiten alsmede voor het
meerjarenonderhoudsplan van de technische installa es.

2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve Onderhoud

Stand per 1 januari 39.070 30.000
Dota e - 9.070
On rekking -39.070 -

Stand per 31 december - 39.070
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6. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Schulden aan groepsmaatschappijen

S ch ng Museum Belvédère Oranjewoud 149.255 128.236

Over het gemiddeld rekening-courant saldo is geen (2019 : 0%) rente berekend. 
Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen.

Rekening-courant Afslag BLV

Rekening-courant Afslag BLV 28.606 23.058

Belas ngen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 5.311 4.955

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakan egeld 9.537 8.820
Accountantskosten 1.250 1.200
Vooruitontvangen bedragen museale aankopen 111.385 74.121
Vooruitgefactureerde bedragen 16.667 21.667
Overige overlopende passiva 10.922 14.599

149.761 120.407

ZEKERHEDEN

Verstrekte zekerheid Kredie nstelling

Als zekerheid voor de door de Rabobank verstrekte lening ad € 1.425.000 aan S ch ng Museum
Belvédère Oranjewoud hee  S ch ng Museum Belvédère zich mede aansprakelijk gesteld. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplich ngen

Fiscale eenheid

S ch ng Museum Belvédère vormt met S ch ng Museum Belvédère Oranjewoud een fiscale
eenheid voor de omzetbelas ng. Op grond van de Invorderingswet zijn ze ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor ter zake door de combina e verschuldigde belas ng.

Meerjarige financiële verplich ngen

Huurverplich ngen onroerende zaken

Het jaarlijkse bedrag aan huurverplich ngen aangaande onroerend goed bedraagt € 120.000.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7. Baten

2020

€

2019

€

Baten als tegenpresta e voor levering van producten en/of diensten 
(omzet) 313.769 525.850
Baten van Subsidies 161.315 250.000
Sponsoring 62.470 52.955
Gi en 7.065 1.700
Overige baten 114.224 12.306

658.843 842.811

 Baten  als  tegenpresta e  voor  levering  van  producten  en/of  diensten 
 (omzet)

Entreegelden 173.252 303.347
Winkelverkopen 103.550 148.020
Catering 13.558 26.224
Tijdschri en MB 8.463 12.415
Zaalhuur 2.529 6.120
Kunstreizen 822 8.174
Rondleidingen 429 2.390
Opbrengst verhuur kunst 5.000 3.333
Doorberekende kosten aan S ch ng Vrienden van Museum Belvédère 6.166 15.827

313.769 525.850

 Baten van Subsidies
Exploita esubsidie Gemeente Heerenveen 51.005 50.000
Subsidie Provincie Friesland m.b.t. projecten 40.000 50.000
Ontvangen bijdrage achterstallig onderhoud - 150.000
Subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten 10.310 -
Subsidie Mondriaan Fonds inzake Compensa eregeling Coronacrisis
Musea 60.000 -

161.315 250.000
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2020

€

2019

€

 Sponsoring
Sponsoring 13.345 -
Bijdragen m.b.t. projecten 49.125 52.955

62.470 52.955

 Gi en
Overige gi en 7.065 1.700

 Overige Baten
Bijdrage S ch ng Onroerend Goed Museum Belvedere 50.000 50.000
Bijdrage S ch ng Vrienden Museum Belvédère 64.224 -37.694

114.224 12.306

 658.843 842.811

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen 170.084 167.390
Vakan etoeslag 13.547 13.311
Overige uitkeringen 5.198 5.221
Ontvangen subsidies inclusief NOW -52.327 -4.658
Doorbelaste personeelskosten -2.837 -3.048

133.665 178.216

9. Sociale lasten

Sociale lasten werkgever 32.861 33.282

10. Pensioenlasten

Pensioenpremie 22.535 19.834
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Personeelsleden

Bij de S ch ng waren in 2020 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam.

2020

€

2019

€

11. Afschrijvingen

Materiële vaste ac va 4.098 3.358
Boekresultaat -1.300 -

2.798 3.358

12. Overige bedrijfskosten

Huisves ngskosten

kosten inzake achterstallig onderhoud 39.070 140.931

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 19.972 20.740
Huisves ngskosten 58.998 49.875
Inkopen t.b.v. de winkel en jdschri  MB 60.752 92.725
Kantoorkosten 31.649 24.895
Verkoopkosten 27.349 19.521
Algemene kosten 43.807 34.478
Kosten projecten diverse tentoonstellingen 102.753 99.256
Zaalhuur / culturele ac viteiten 1.704 4.434
Kosten Kunstreizen - 7.197
Doorberekend door S ch ng Museum Belvedère Oranjewoud 120.000 120.000

466.984 473.121

De last over het boekjaar 2020 uit hoofde van de doorberekening door S ch ng Museum Belvédère
Oranjewoud bestaat voor € 120.000 uit de huur over het boekjaar 2020 (2019 : idem).
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13. On rekking/Dota e t.b.v. bestemmingsreserve

2020

€

2019

€

Reservering bestemmingsreserve onderhoud 39.070 -9.069
Reservering bestemmingsreserve marke ng en PR - 15.000

39.070 5.931

Origineel ondertekend door bestuur voor akkoord
Oranjewoud, 6 juli 2021

E.J. Rotshuizen P. Rienks 

W.B. Groen B.E.E. Hoekstra-Greve 

R.H. Meppelink

S ch ng Museum Belvédère
Oranje Nassaulaan 12
Heerenveen
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de s ch ng valt binnen de door de wet, in ar kel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
s ch ng vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.

2                Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

COVID-19:
De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 hee  grote gevolgen op
de wereldwijde economie. Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de
resultaten van S ch ng Museum Belvédère gedurende 2020 tot op heden gedaald ten opzichte van
hetgeen was begroot. De verwach ng is dat de coronacrisis het resultaat van de rechtspersoon voor
2021 verder nega ef zal beïnvloeden. Dit zal echter mede a angen van de wijze waarop de
uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst. 
Momenteel is de onderneming op last van de overheid deels gesloten waardoor er een onzeker
situa e is ontstaan. Een scha ng van de financiële gevolgen is op dit moment onmogelijk te maken
vanwege alle onzekerheden, zoals onder andere met betrekking tot de exacte uitvoering en
afwikkeling van de steunmaatregelen van de overheid. Als gevolg is de verwachte impact van de
uitbraak van het coronavirus op onze ac viteiten nog niet duidelijk.
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