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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van

S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen  

Kasteellaan 8  

5932 AG Tegelen

 Kenmerk  Behandeld door  Datum

10501 HJ / SK 29 april 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw s�ch�ng.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw s�ch�ng, waarin begrepen de balans

met tellingen van € 294.520 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van nega�ef

€ 17.810 samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen te Tegelen is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informa�e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per

31 december 2020 en de staat van baten lasten over 2020 met de daarbij horende toelich�ng. In deze

toelich�ng 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 administra�eve verwerking

en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa�e klopt en dat u ons

alle relevante informa�e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de

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

verantwoordelijkheid hee: 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 S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen. Wij hebben geen controle- of

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een

conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.



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

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

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objec�ef hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van S�ch�ng Keramiekcentrum

Tiendschuur Tegelen met als doel S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen in staat te stellen

te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring is uitsluitend

bestemd voor het bestuur van S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen en dient niet te

worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Voor een nadere toelich�ng op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3



3                ALGEMEEN

3.1                Bestuur

Per balansdatum wordt de direc�e gevoerd door het bestuur, bestaande uit tenminste 3 natuurlijke

personen.

3.2                Oprich*ng s*ch*ng

Bij notariële akte d.d. 30 december 1994 verleden voor notaris mr. V. Duysens te Tegelen is opgericht

de s�ch�ng S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen. De ac�viteiten worden met ingang van

voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de s�ch�ng S�ch�ng Keramiekcentrum

Tiendschuur Tegelen. Op 27 februari 2013 hee: er door notaris mr. I.M.W. Boerhof te Tegelen een

statutenwijziging plaatsgevonden.

3.3                Doelstelling

De doelstelling van S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen wordt in ar�kel 2 van de statuten

als volgt omschreven:

a het beziBen en/of exploiteren van registergoederen, waaronder de Tiendschuur met

aanhorigheden, welke voorheen deel uitmaakte van het kasteel Holtmühle in Tegelen;

b het tentoonstellen van voorwerpen uit verleden en heden, speciaal ook van voortbrengselen

uit poBenbakkerswerkplaatsen, met name ook en vooral voor zover zij betrekking hebben

op de volkskunst en cultuur van Tegelen, maar verder ook van de relevante Nederlandse en

West-Europese gebieden;

c het verstrekken van informa�e, het aanbieden van voorlich�ng en educa�e aan groepen die

zich willen verdiepen in de hiervoor sub b. bedoelde onderwerpen;

d het geven van cursussen.

3.4                Algemeen Nut Beogende Instelling

S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen is door de belas�ngdienst aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€ €

31-12-2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 206.936 234.548

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Handelsvoorraad 7.977 7.815

Overige vorderingen 20.949 24.218

Liquide middelen 265.594 261.578

294.520 293.611

Af: kortlopende schulden 87.584 59.063

Werkkapitaal 206.936 234.548

Tot het verstrekken van nadere toelich�ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs

R.J.M. Schreurs MSc 

Register Accountants              
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Ingevolge ar�kel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag

over 2020.

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelich*ng op de balans per 31 december 2020
Toelich*ng op de staat van baten en lasten over 2020



1                Balans per 31 december 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

 Vlo9ende ac*va

Handelsvoorraad  (1) 7.977 7.815

Overige vorderingen  (2)

Belas�ngen en premies sociale

verzekeringen 6.217 3.216

Overlopende ac�va 14.732 21.002

20.949 24.218

Liquide middelen  (3) 265.594 261.578

 294.520 293.611

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN

  



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

 Reserves en fondsen  (4)

Algemene reserve 71.378 89.187

Bestemmingsreserves 135.558 145.361

206.936 234.548

 Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 21.335 34.496

Belas�ngen en premies sociale

verzekeringen 7.582 7.533

Overlopende passiva 58.667 17.034

87.584 59.063

 294.520 293.611
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2                Staat van baten en lasten over 2020

Realisa�e

2020

€

Realisa�e

2019

€

Baten

Entreegelden  (6) 19.481 36.162

Opbrengsten tentoonstellingen  (7) 5.051 5.344

Opbrengsten keramisch atelier  (8) 31.073 56.004

Opbrengsten commerciële ac�viteiten museumwinkel  (9) 12.061 18.064

Overige opbrengsten  (10) 28.133 3.812

Som van de geworven baten 95.799 119.386

Ontvangen subsidies  (11) 187.421 186.662

Som der baten 283.220 306.048

Lasten

Lonen en salarissen  (12) 156.994 160.658

Overige personeelslasten  (13) 2.403 3.520

Kosten bestuur en vrijwilligers  (14) 2.950 5.551

Huisves�ngslasten  (15) 30.496 29.882

Administra�e- en algemene kosten  (16) 35.225 44.850

Kosten tentoonstellingen  (17) 23.041 15.652

Kosten keramisch atelier  (18) 43.910 38.277

Kosten commerciële ac�viteiten museumwinkel  (19) 6.027 10.414

301.046 308.804

Saldo voor financiële baten en lasten -17.826 -2.756

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (20) 16 30

Saldo -17.810 -2.726

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

 ALGEMEEN

Ac*viteiten

De ac�viteiten van S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen, statutair geves�gd te Tegelen,

bestaan hoofdzakelijk uit het organiseren van tentoonstellingen alsmede het tentoonstellen van de

collec�e van s�ch�ng T.O.P.M. en andere culturele ac�viteiten.

Ves*gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S�ch�ng Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen is feitelijk en statutair geves�gd op Kasteellaan 8  te

Tegelen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41064470.

Uitgangspunten

- de s�ch�ng is niet gericht op het behalen van winst, anders dan het behalen van een uitsluitend 

   ten behoeve van de s�ch�ng en haar ac�viteiten te besteden posi�ef saldo voortvloeiend uit de 

   exploita�e van het museum, in de breedste zin van het woord;

- het vermogen van de s�ch�ng dient volledig ter verwezenlijking van het doel van de s�ch�ng;

- de grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het oprich�ngsjaar

   vastgesteld. 

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac�va en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in

het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Handelsvoorraad

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of

vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere

opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of

vervaardiging alsmede de 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 geschaBe 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.

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta�es

en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd

tegen historische kostprijzen.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de

verplich�ng betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplich�ngen worden

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden �jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec�eve

rentevoet van de desbetreffende ac�va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt

rekening gehouden met de verantwoorde transac�ekosten op de ontvangen leningen.

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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4                Toelich*ng op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Handelsvoorraad

Gereed product en handelsgoederen 7.977 7.815

De voorraden zijn door u geïnventariseerd en gewaardeerd. Een voorziening voor incourantheid

wordt vooralsnog niet noodzakelijk geacht.

2. Overige vorderingen

Belas*ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas�ng 6.217 3.216

Overlopende ac*va

Rente 16 30

Verzekeringen 9.836 10.937

Contribu�es en abonnementen 1.362 1.894

Vooruitbetaalde workshops 1.251 -

Jaarafrekening engie 1.153 -

Museumjaarkaart 737 3.141

Rekening-courant Stg. T.O.P.M. 377 5.000

14.732 21.002

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

3. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 28.164 7.771

Rabobank, bedrijfstelerekening 235.755 251.225

Kas 1.037 1.241

Gelden onderweg 638 1.341

265.594 261.578

Een bedrag ter grooBe van de bestemmingsreserves staat niet ter vrije beschikking.

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 89.188 91.913

Resultaatbestemming -17.810 -2.726

Stand per 31 december 71.378 89.187

Bestemmingsreserves

Momenteel worden er door externe par�jen plannen ontwikkeld voor de herinrich�ng op de huidige

loca�e. De kosten hiervan worden begroot op ongeveer € 150.000, waarvan € 30.000 voor de

uitwerking van het plan herinrich�ng presenta�e vast collec�e.

Bestemmingsreserve herinrich*ng

Stand per 1 januari 122.967 130.221

OnBrekking 1.341 -7.254

Muta�e - -

Stand per 31 december 124.308 122.967

Een deel van de kosten voor de herinrich�ng van zowel de bestaande loca�e als de toekoms�ge

nieuwe loca�e dient door het museum zelf te worden gedragen. De hiermee samenhangende baten

en lasten zijn buiten de reguliere exploita�e gehouden. Bedragen bestemd voor de herinrich�ng die

ul�mo van boekjaar nog niet zijn besteed, worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve

herinrich�ng. Bij besteding in latere jaren vallen deze bedragen vrij ten gunste van de exploita�e. De

muta�e in de bestemmingsreserve wordt separaat verantwoordt in de exploita�erekening.

Bestemmingsreserve verhuizing

Stand per 1 januari 11.250 11.250

Muta�e - -

Stand per 31 december 11.250 11.250

Een deel van de kosten voor de verhuizing van het museum in de nabije toekomst naar een nog nader

met de gemeente te bepalen loca�e, wordt door het museum zelf gedragen. Het onderzoek van de

gemeente is ul�mo boekjaar nog niet afgerond.

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve exposi*e Verberne/Doensen

Stand per 1 januari 11.144 30.964

Besteding -11.144 -19.820

Stand per 31 december - 11.144

5. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€Belas*ngen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 7.582 7.533

Overlopende passiva

Vakan�egeld 5.246 4.576

Accountantskosten 2.000 2.000

Rente- en bankkosten 29 31

Terugbetaling NOW 21.121 -

Terugbetaling TVL 1.750 -

Workshops in 2021 2.824 -

Salariskosten - 438

Vooruitontvangen bedragen Workshops 8.074 6.599

Nog af te rekenen exposi�es 3.206 3.390

Kerstcadeaus 624 -

Eneco afrekening 1.230 -

Lokaal C audiotour 7.000 -

Kast draaischijven 2.000 -

Terugbetaling voorschot MJK 1.835 -

Tegoed bonnen 1.728 -

58.667 17.034

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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5                Toelich*ng op de staat van baten en lasten over 2020

Realisa�e

2020

€

Realisa�e

2019

€6. Entreegelden

Entreegelden museum 10.321 16.160

Museumjaarkaart 9.096 18.713

Rondleidingen 64 1.289

19.481 36.162

7. Opbrengsten tentoonstellingen

Commissie verkopen exposi�es 5.158 5.661

Kor�ng commissie verkopen exposi�es -107 -317

5.051 5.344

8. Opbrengsten keramisch atelier

Stookgeld en kleiverkoop cursisten 2.418 2.608

Entree kindermiddagen 1.686 1.941

Volwassenen educa�e (KAT) 6.414 18.958

Workshops speciaal 19.084 27.312

Workshops groepen 149 2.816

Kinderfeestjes 533 800

Scholenproject 789 1.569

31.073 56.004

9. Opbrengsten commerciële ac*viteiten museumwinkel

Opbrengsten museumwinkel 7.285 10.371

Commissie museumwinkelverkopen 4.764 6.171

Kor�ng verkopen museumwinkel -167 -231

Koffie en vlaai 179 1.753

12.061 18.064

10. Overige opbrengsten

Doorbelas�ng poortwoning 3.812 3.812

Dona�es 490 -

NOW-regeling/subsidie gemeente inzake Corona 19.831 -

TOGS / TOZO / TVL 4.000 -

28.133 3.812

 

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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Realisa�e

2020

€

Realisa�e

2019

€11. Ontvangen subsidies

Subsidie gemeente Venlo 187.421 184.651

Overige opbrengsten - 2.011

187.421 186.662

12. Lonen en salarissen

Salarissen 106.655 108.513

Vakan�egeld 8.830 8.043

Sociale lasten 23.382 24.863

Toelage oudedagsvoorziening 12.754 12.476

Ziekteverzuimverzekering 6.971 6.763

158.592 160.658

Ontvangen ziekengelduitkeringen -1.598 -

156.994 160.658

13. Overige personeelslasten

Kosten arbodienst 508 494

Opleidingslasten 1.125 1.283

Overige personeelskosten 770 1.743

2.403 3.520

Personeelsleden

Bij de s�ch�ng waren in 2020 gemiddeld 2,7 personeelsleden werkzaam (2019: 2,9).

14. Kosten bestuur en vrijwilligers

Kosten vrijwilligers 2.038 3.535

Vrijwilligersvergoedingen 912 2.016

2.950 5.551

15. Huisves*ngslasten

Huur en servicekosten opslag 7.398 7.306

Gas, water en electra 9.800 9.878

Onderhoud pand - 152

Zakelijke lasten 1.512 1.465

Schoonmaakkosten 6.582 7.742

Beveiligingskosten 2.688 2.825

Museumtechniek 343 214

Coronakosten 1.861 -

Overige huisves�ngslasten 312 300

30.496 29.882

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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Realisa�e

2020

€

Realisa�e

2019

€16. Administra*e- en algemene kosten

Telefoon 694 1.975

Internet 842 299

Por� 318 256

Contribu�es en abonnementen 1.543 1.798

Kantoorbenodigdheden en drukwerk 1.016 1.340

Computersupplies en -kosten 4.550 10.502

Accountantskosten 4.240 4.053

PR algemeen 6.254 7.795

Onderhoud inventaris 514 513

Bankkosten 490 593

Verpakkingen 104 50

Verzekeringen 1.110 1.076

Representa�ekosten 231 74

Bruikleenvergoeding 5.000 5.000

Collec�ekosten T.O.P.M. 5.000 5.000

Kosten koffiekamer 3.134 4.447

Bibliotheek 9 75

Overige algemene lasten 176 4

35.225 44.850

17. Kosten tentoonstellingen

Kosten vaste collec�e 11.778 589

Tentoonstelling "Kleistof" - 189

Tentoonstelling " Jus de ceramique" - 1.487

Tentoonstelling "Ode keramische kunst" - 1.275

Tentoonstelling "Vetgedrukt" - 5.087

Tentoonstelling "Vanitas" 679 2.615

Tentoonstelling "Kerstexposi�e" - 20

PR vaste tentoonstellingen - 524

Transportverzekering kunstvoorwerpen 2.346 2.133

Kosten Dutch Design Week - 1.733

Tentoonstelling Klei met een grote "K" 5.934 -

Tentoonstelling "Als Gegoten" 2.304 -

23.041 15.652

 STICHTING KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN, TEGELEN
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Realisa�e

2020

€

Realisa�e

2019

€18. Kosten keramisch atelier

Kosten docenten 18.033 12.378

PR keramisch atelier 642 1.686

Materialen 4.161 4.452

Inventaris KAT 8.687 2.906

Workshops speciaal 12.267 16.174

Workshops groepen 19 600

Kinderfeestjes 101 81

43.910 38.277

19. Kosten commerciële ac*viteiten museumwinkel

Kosten museumwinkel 960 2.148

Inkopen museumwinkel 5.067 7.602

Inkopen koffie en vlaai - 664

6.027 10.414

20. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Rabobank, spaarrekening 16 30
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Tegelen, 29 april 2021

Drs. L.M. Oord H.W.A. Jacobs 

G.E. van der Jeugd E.P.J.M. Pouls-Teeuwen 

L.M.J. van den Hombergh
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