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Stichting Boomkwekerijmuseum 
         

Balans per 31 december 2021 
              

Activa   31 december 2021   31 december 2020 

             

Vaste activa     546.878    560.410 

             

Materiële vaste activa 1 378.878    390.410   

             

Financiële vaste activa 2 168.000    170.000   

             

Vlottende activa     1.457    4.259 

             

Voorraden 3 1.444    1.960   

             

Vorderingen 4 13    2.299   

             

Liquide middelen 5   4.653    5.295 

              

     552.988   569.964 

           

Passiva   31 december 2021   31 december 2020 

             

Vermogen     222.751    223.082 

             

Gebonden vermogen:            

Continuïteitsreserve 6 85.000    89.950   

Bestemmingsreserves 7 98.047    93.428   

             

Vrij vermogen:            

Algemene reserve 8 39.704    39.704   

             

Fonds materiële vaste activa 9   292.429    303.937 

             

Langlopende schulden 10   36.420    42.689 

             

Kortlopende schulden 11   1.388    256 

              

     552.988   569.964 
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Toelichting Balans 2021 

 
1. Materiële vaste activa 
 
Betreft de boekwaarde van het pand Reijerskoop 52 en van de nieuwbouw van het 
ontvangstpaviljoen. 
 
2. Financiële vaste activa 
 
Betreft de vastgelegde middelen van de continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en  
een lening u/g. 
 
3. Voorraden 
  
Betreft de voorraad van de winkel en de koffiecorner. 
 
4. Vorderingen 
 
Betreft nog te ontvangen rente. 
 
5. Liquide middelen 
 
Betreft de saldi van de bankrekening. 
 
6. Continuïteitsreserve 
 
De continuïteitsreserve is ter dekking van de doorlopende kosten voor het geval dat vanwege een 
calamiteit geen activiteiten meer kunnen worden ondernomen. 
 
7. Bestemmingsreserves 
 
De bestemmingsreserves zijn bestemd voor de dekking van noodzakelijke en gewenste 
verbeteringen, aanpassingen van de gebouwen van het museum, de museumkwekerij, de inventaris, 
het project de “tuinen van Boskoop” en de (her)inrichting van het museum.  
 
8. Algemene reserve 
 
De Algemene reserve dient ter financiering van nieuwe activiteiten. 
 
9. Fonds materiële vaste activa 

 
Betreft ontvangen gelden van fondsen en sponsors ter financiering van de aankoop van het pand 
Reijerskoop 52 en de nieuwbouw van het ontvangstpaviljoen. Jaarlijkse afschrijvingen worden 
gecompenseerd door vrijval uit dit fonds t.g.v. het resultaat. Het fonds is over 25 jaar uitgeput. 
 
10. Langlopende schulden 
 
Betreft een lening van de Gemeente, een lening van de Historische Vereniging Boskoop (HVB). 
 
11. Kortlopende schulden 
Betreft nog te betalen telefoonkosten en nog te betalen kosten bank. 
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Stichting Boomkwekerijmuseum  

Staat van baten en lasten 2021 
Baten       2021   

          

Bijdrage bezoekers  1   €            11.229    

Bijdrage donateurs en sponsoren  2   €            26.318    

          

Totaal activiteiten      €            37.547    

          

Overige Baten  3   €            25.726    

          

Totaal baten      €            63.273    

        

Lasten       2021   

          

Algemene lasten  4   €            37.170    

          

Museumlasten  5   €            23.160    

          

Totaal lasten      €            60.330    

         

Voordelig saldo  6   €              2.943    

         

Verdeling saldo        

         

Toevoeging bestemmingsreserves     €              2.943    

Mutatie continuïteitsreserve      €                     -      

          

          

Totaal      €              2.943    
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Toelichting staat van baten en lasten 2021 

 
 
 

1. Bijdragen bezoekers 
 
De inkomsten uit ontvangen entreegelden en de netto baten uit het ontvangstpaviljoen (koffiecorner 
en winkel) zijn ook in 2021 opnieuw fors lager uitgekomen vanwege Covid-19. Een uitzondering is 
opbrengst uit de verkoop van planten door het Team Boomkwekerij. 
 
2. Bijdragen donateurs en sponsoren 
 
Betreft de donaties van vrienden van het museum en fooien uit de donatie-appel (staat op de balie) 
en de bijdragen van sponsoren. Er zijn vrijwel geen kosten voor het verwerven van donaties van 
vrienden en sponsorgelden. 
 
3. Overige baten 
 
Inbegrepen zijn de vrijval uit het fonds materiële vaste activa, de huur van de Historische Vereniging 
Boskoop (HVB), donaties en rentebaten. 
 
4. Algemene lasten 
 
De algemene lasten bestaan voornamelijk uit afschrijvingskosten, energiekosten, 
automatiseringskosten, verzekeringen, belastingen en heffingen en kosten vrijwilligers.  
Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning. 
 
5. Museumlasten 
 
De museumlasten bestaan onder andere uit de kosten van het Museale Team, Onderhoud & 
Renovatie, schoonmaakkosten (professioneel bedrijf), PR en onderhoud van de Museumkwekerij. 
 
6. Saldo 
 
Vanwege Covid-19 is het museum in 2021 opnieuw gesloten geweest. Het Boomkwekerijmuseum 
heeft het jaar afgesloten met een klein positief saldo. Dit saldo is verdeeld over twee 
bestemmingsreserves. 
 

 

 

 

 

 
     

 


