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Aan het bestuur van
Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953
Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ  Ouwerkerk

Goes 4 juni 2021
107910

Geacht bestuur

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, statutair gevestigd te Ouwerkerk
bestaan voornamelijk uit: Het ondersteunen van de belangen van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
en om middels het in stand houden van het caissoncomplex te Ouwerkerk als Nationaal Monument, de
herinnering aan de watersnoodramp van 1953 levendig te houden alsmede het verkrijgen, financieren,
beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen; het overdragen van de collectie museale
voorwerpen aan Stichting Beheer Watersnoodmuseum, gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland,
en het bruikleen verkrijgen daarvan van de Stichting Beheer Watersnoodmuseum; de
exploitatie van een horecagelegenheid in het museum binnen de grenzen van de ANBI-C-status van de
Stichting en een museumwinkel.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2020 2019 Mutatie

x 1.000 € % € % € %
Netto-omzet 1.394 100,0 1.548 100,0 -154 -9,9

Inkoopwaarde van de omzet -380 -27,3 -405 -26,2 25 6,2

Brutowinst 1.014 72,7 1.143 73,8 -129 -11,3

Overige bedrijfsopbrengsten 31 2,2 - - 31 -

Brutomarge 1.045 74,9 1.143 73,8 -98 -8,6

Personeelskosten 606 43,5 610 39,4 -4 -0,7
Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa 113 8,1 99 6,4 14 14,1

Overige bedrijfskosten 279 20,0 384 24,9 -105 -27,3

Som der bedrijfslasten 998 71,6 1.093 70,7 -95 -8,7

Bedrijfsresultaat 47 3,3 50 3,1 -3 -6,0

Financiële baten en lasten -28 -2,0 -30 -1,9 2 6,7

Netto resultaat 19 1,3 20 1,2 -1 -5,0

Resultaatanalyse
2020

x 1.000 € €
Resultaatverhogend
Hogere overige bedrijfsopbrengsten 31
Lagere personeelskosten 4
Lagere overige bedrijfskosten 105
Hogere financiële baten en lasten 2

142

Resultaatverlagend
Lagere brutowinst 129
Hogere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14

143

Daling van het resultaat 1
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2020 31-12-2019

x 1.000 € % € %

Activa
Materiële vaste activa 1.740 51,9 1.812 64,8
Voorraden en onderhanden werk 62 1,8 59 2,1
Vorderingen 317 9,5 207 7,4
Liquide middelen 1.233 36,8 720 25,7

3.352 100,0 2.798 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 813 24,3 794 28,4
Voorzieningen 76 2,3 64 2,3
Langlopende schulden 1.572 46,9 1.586 56,7
Kortlopende schulden 891 26,5 354 12,6

3.352 100,0 2.798 100,0

Analyse van de financiële positie
31-12-2020 31-12-2019

x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 317 207
Liquide middelen 1.233 720

1.550 927
Kortlopende schulden -891 -354

Liquiditeitssaldo 659 573
Voorraden en onderhanden werk 62 59

Werkkapitaal 721 632

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 1.740 1.812

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 2.461 2.444

Financiering

Stichtingsvermogen 813 794
Voorzieningen 76 64
Langlopende schulden 1.572 1.586

2.461 2.444
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Meerjarenoverzicht

2020 2019 2018 2017 2016
x 1.000 € € € € €
Netto-omzet 1.394 1.548 1.362 990 1.017

Inkoopwaarde van de omzet -380 -405 -497 -244 -263

Brutowinst 1.014 1.143 865 746 754
Overige bedrijfsopbrengsten 31 - - - -

Brutomarge 1.045 1.143 865 746 754
Lonen en salarissen -558 -558 -377 -350 -323
Overige bedrijfskosten -327 -437 -256 -260 -278

EBITDA 160 148 232 136 153
Afschrijvingen op
immateriële en materiële
vaste activa -113 -99 -133 -18 -16

EBIT 47 49 99 118 137
Financiële baten en lasten -28 -30 -5 -35 -6

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór
belastingen 19 19 94 83 131

Resultaat na belastingen 19 19 94 83 131

Brutomarge in % van de
omzet 72,7 73,8 63,5 75,4 74,1
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 1.382.058 1.387.240
Inventarissen 358.154 425.038

1.740.212 1.812.278

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen 61.308 56.035
Emballage 953 2.553

62.261 58.588

Vorderingen
Handelsdebiteuren 1.897 90.692
Belastingen en premies sociale ver-
zekeringen 40.147 23.526
Overige vorderingen en overlopende
activa 273.636 92.337

315.680 206.555

Liquide middelen 1.233.306 719.589

Totaal activazijde 3.351.459 2.797.010
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31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal 507.116 507.116
Bestemmingsreserves 305.771 286.463

812.887 793.579

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen 75.849 63.664

LANGLOPENDE SCHULDEN 1.571.533 1.585.837

KORTLOPENDE SCHULDEN
Andere obligaties en onderhandse
leningen 14.304 14.163
Schulden aan kredietinstellingen - 4.635
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 61.775 47.260
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 168.593 5.326
Overige schulden en overlopende
passiva 646.518 282.546

891.190 353.930

Totaal passivazijde 3.351.459 2.797.010
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

2020 2019
€ € € €

Netto-omzet 1.393.781 1.547.733
Inkoopwaarde van de omzet -379.783 -404.586

Brutowinst 1.013.998 1.143.147
Overige bedrijfsopbrengsten 31.338 -

Brutomarge 1.045.336 1.143.147

Lasten
Personeelskosten 557.854 557.704
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 112.501 98.721
Overige bedrijfskosten 327.229 436.512

Som der bedrijfslasten 997.584 1.092.937

Bedrijfsresultaat 47.752 50.210
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 10 2
Rentelasten en soortgelijke kosten -28.454 -29.860

Financiële baten en lasten -28.444 -29.858

Netto resultaat 19.308 20.352
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 is feitelijk en statutair gevestigd op Weg van de
Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ te Ouwerkerk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
22041578.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 bestaan voornamelijk uit: Het
ondersteunen van de belangen van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en om middels het in stand
houden van het caissoncomplex te Ouwerkerk als Nationaal Monument, de herinnering aan de
watersnoodramp van 1953 levendig te houden alsmede het verkrijgen, financieren, beheren, exploiteren
en vervreemden van registergoederen; het overdragen van de collectie museale voorwerpen aan
Stichting Beheer Watersnoodmuseum, gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland, en het bruikleen
verkrijgen daarvan van de Stichting Beheer Watersnoodmuseum; de exploitatie van een
horecagelegenheid in het museum binnen de grenzen van de ANBI-C-status van de Stichting en een
museumwinkel.

Informatieverschaffing over continuïteit

De in de jaarrekening 2020 gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit. De onderneming heeft in het boekjaar 2020 wel te
kampen met de gevolgen van het coronavirus COVID-19. Echter door overheidsregelingen wordt
verwacht dat de stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten. De stichting doet een beroep op een
bijdrage uit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de tegemoetkoming vaste lasten
(TVL), welke bijdrage afhankelijk is van de mate van omzetdaling en winstniveau. Ondanks enige
onzekerheid over de uiteindelijke financiële impact voor de stichting is het bestuur positief en verwacht
zij dat de stichting met de getroffen maatregelen en de gezonde financiële positie zonder financiële
problemen de exploitatie kan voortzetten.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van
het in artikel 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 desbetreffende
jaarrekeningposten.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, in het bijzonder
Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. 

Informatieverschaffing over stelselwijzigingen

Er is in 2020 een stelselwijziging toegepast met betrekking tot de verwerking van investeringssubsidies.
Voorheen werden de investeringssubsidies verwerkt onder de overlopende passiva en werden deze
vervolgens als opbrengst subsidies verwerkt. Nu worden de investeringssubsidies in mindering gebracht
op de activa waar het betrekking op heeft.

Het gevolg hiervan zijn lagere afschrijvingskosten en geen opbrengst subsidies meer. Het gevolg op het
resultaat en het vermogen is nihil. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.

Informatieverschaffing over foutherstel

In 2019 is er op twee activum afgeschreven waarvan een investeringssubsidie was ontvangen. De
investeringssubsidie was niet als zodanig aangemerkt dat deze deels als opbrengst subsidie was
verwerkt. Hierdoor is er in boekjaar 2019 € 7.497 te weinig als opbrengst subsidie verantwoord. Door de
stelselwijziging die is doorgevoerd in 2020 en in de vergelijkende cijferrs 2019 komt het er op neer dat er
in boekjaar 2019 € 7.497 te veel aan afschrijvingen is verantwoord. Doordat het bedrag niet van
materieel belang is, is het bedrag alsnog in het boekjaar 2020 gecorrigeerd en niet in de vergelijkende
cijfers.  
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Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op het geinvesteerde bedrag. 

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 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 productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het
bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek 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 tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Voorziening voor groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en
lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten. 

Verantwoording van opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke
rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Subsidies en andere bijdragen worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de stichting aan
de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie of bijdrage daadwerkelijk zal verkrijgen.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Pensioenlasten

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 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. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen
en terreinen

Inventarissen Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 1.405.599 706.233 2.111.832
Cumulatieve afschrijvingen -18.359 -281.195 -299.554

Boekwaarde per 1 januari 2020 1.387.240 425.038 1.812.278

Mutaties 
Investeringen 21.635 18.800 40.435
Afschrijvingen -26.817 -85.684 -112.501

Saldo mutaties -5.182 -66.884 -72.066

Stand per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 1.427.234 725.033 2.152.267
Cumulatieve afschrijvingen -45.176 -366.879 -412.055

Boekwaarde per
31 december 2020 1.382.058 358.154 1.740.212

Het afschrijvingspercentage op bedrijfsgebouwen en terreinen is 3,3% per jaar. 
Het afschrijvingspercentage op inventarissen is 10%-20% per jaar. 

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoederen 61.308 56.035

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Emballage

Emballage 953 2.553
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Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 1.897 91.098
Voorziening dubieuze debiteuren - -406

1.897 90.692

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 40.147 18.581
Pensioenen - 4.945

40.147 23.526

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 34.970 22.482
Nog te ontvangen bedragen 232.903 69.855
Nog te factureren bedragen 5.763 -

273.636 92.337

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Liquide middelen

Kas 4.484 14.638
Rabobank rekening courant 3578.33.252 179.605 24.951
Rabobank spaarrekening 3625.484.226 1.049.217 680.000

1.233.306 719.589
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PASSIVA 

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Stichtingska-

pitaal
Bestem-

mingsreser-
ves

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2020 507.116 286.463 793.579
Resultaat boekjaar 19.308 - 19.308
Overboeking
bestemmingsreserve -19.308 - -19.308
Mutaties - 19.308 19.308

Stand per 31 december 2020 507.116 305.771 812.887

Bestemmingsreserves

Continuiteitsreserve 250.000 250.000
Bestemmingsreserve Oral History 2.133 2.194
Bestemmingsreserve Nieuw verdienvermogen 365 14.269
Bestemmingsreserve Monument verdronken dorpen 20.000 20.000
Bestemmingsreserve COVID-19 33.273 -

305.771 286.463
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Voorzieningen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Voorziening groot onderhoud

Voorziening groot onderhoud gebouwen 75.849 63.664

2020 2019
€ €

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 63.664 53.885
Dotatie 15.620 15.620

79.284 69.505
Afname ten gunste van resultaat -3.435 -5.841

Stand per 31 december 75.849 63.664

Langlopende schulden

Stand per 31
december

2020

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar
€ € €

Totaal 1.585.837 14.304 1.571.533

Resterende looptijd > 5 jaar

€ 1.512.871

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige schulden

Lening NWB 1.200.000 1.200.000
Lening Stichting Renesse 371.533 385.837

1.571.533 1.585.837
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2020 2019
€ €

Lening NWB

Stand per 1 januari
Hoofdsom 1.200.000 -

Saldo per 1 januari 1.200.000 -

Mutaties
Verhoging - 1.200.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 1.200.000 1.200.000

Saldo per 31 december 1.200.000 1.200.000

De hoofdsom van de lening bedraagt € 1.200.000. Over het opgenomen onafgeloste bedrag van de
lening wordt een rente berekend van 1,83% per jaar. De rente dient jaarlijks uiterlijk op 30 januari
betaald te zijn. De hoofdsom van de lening dient te worden afgelost in één termijn van € 1.200.000 op
30 januari 2059. Vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing van de lening is gedurende de gehele
looptijd niet toegestaan. De Gemeente Schouwen-Duiveland stelt zich borg voor de juiste nakoming van
de verplichting tot betaling van het te vorderen bedrag.

2020 2019
€ €

Lening Stichting Renesse

Stand per 1 januari
Hoofdsom 400.000 -

Saldo per 1 januari 400.000 -

Mutaties
Verhoging - 400.000
Aflossing -14.163 -

Saldo mutaties -14.163 400.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 400.000 400.000
Cumulatieve aflossing -14.163 -
Kortlopend deel -14.304 -14.163

Saldo per 31 december 371.533 385.837

De hoofdsom van de lening bedraagt € 400.000. De geldlening is verstrekt als cofinanciering ten
behoeve van de aankoop van het naast het Watersnoodmuseum gelegen restaurant als 5e caisson,
waarin een kenniscentrum en een horecavoorziening is gerealiseerd. De looptijd van de lening is 25 jaar
tegen een vaste rente van 1% per jaar. Rentebetaling en aflossing zal plaatsvinden op basis van
annuiteit, jaarlijks te voldoen in de maand december. Op de lening is het eerste recht van hypotheek
gevestigd.
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Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Andere obligaties en onderhandse leningen

Aflossingsverplichting lening Stichting Renesse 14.304 14.163

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Kruisposten - 4.635

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 61.775 47.260

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 168.166 5.326
Pensioenen 427 -

168.593 5.326

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 18.429 16.910
Nog te betalen bedragen 190.242 13.943
Vooruitontvangen subsidies 437.847 251.693

646.518 282.546

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft hypothecaire zekerheid verstrekt aan leninggevers op de gebouwen en terreinen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019
€ €

Netto-omzet

Omzet museum 473.132 695.683
Omzet winkel 82.125 112.762
Omzet horeca 276.267 379.213
Subsidies, bijdragen, giften en sponsors 562.257 360.075

1.393.781 1.547.733

2020 2019
€ €

Inkoopwaarde omzet

Inkoopwaarde museum 17.102 26.198
Inkoopwaarde winkel 38.452 65.577
Inkoopwaarde horeca 100.802 141.368
Kosten projecten 223.427 171.443

379.783 404.586

31-12-2020 31-12-2019
% %

Brutomarge in % van de omzet

Omzet museum 96,4 96,2
Omzet winkel 53,2 41,8
Omzet horeca 63,5 62,7

2020 2019
€ €

Overige bedrijfsopbrengsten

Ontvangen exploitatiesubsidies 31.338 -
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2020 2019
€ €

Lonen en salarissen

Brutolonen 433.560 398.929
Inhuur personeel 15.281 15.087
Mutatie reservering vakantiegeld 34.997 33.417

483.838 447.433
Ontvangen loonsubsidies -62.934 -
Ontvangen ziekengeld -4.580 -6.631

416.324 440.802

Gemiddeld aantal werknemers

2020
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 11,23
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 11,09

2020 2019
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 82.397 75.577
Pensioenlasten 59.133 41.325

141.530 116.902

2020 2019
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 26.817 18.359
Inventarissen 85.684 80.362

112.501 98.721
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2020 2019
€ €

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 48.476 52.773
Huisvestingskosten 133.678 111.052
Exploitatie- en machinekosten 24.634 23.991
Verkoopkosten 33.384 64.411
Kantoorkosten 38.416 48.076
Algemene kosten 48.641 136.209

327.229 436.512

2020 2019
€ €

Overige personeelskosten

Bedrijfskleding 523 850
Studie- en opleidingskosten 1.215 8.487
Vergoeding reis- en verblijfkosten 2.693 6.502
Ziekengeldverzekering 28.348 19.596
Representatie vrijwilligers 6.381 11.649
Bestuurskosten 3.759 1.601
Vrijwilligersvergoedingen 3.089 3.400
Werkkostenregeling 2.058 2.107
Overige personeelskosten 410 -1.419

48.476 52.773

2020 2019
€ €

Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen 17.165 18.344
Schoonmaakkosten 10.289 10.076
Gas, water en elektra 61.081 52.653
Vaste lasten 3.600 3.614
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 15.620 15.620
Bewakingskosten 4.087 2.372
Corona maatregelen 8.608 -
Overige huisvestingskosten 13.228 8.373

133.678 111.052
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2020 2019
€ €

Exploitatie- en machinekosten

Reparatie en onderhoud inventaris 16.422 12.265
Huur inventaris 1.175 -
Kleine aanschaf inventaris 7.037 11.726

24.634 23.991

2020 2019
€ €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 30.969 58.053
Representatiekosten 1.705 4.457
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -406 406
Marketingkosten 1.116 1.495

33.384 64.411

2020 2019
€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 3.071 3.893
Porti 1.989 2.135
Communicatiekosten 1.681 6.037
Drukwerk 693 70
Financiele adminstratie 2.016 5.260
Kosten automatisering 23.383 22.833
Contributies en heffingen 5.583 7.848

38.416 48.076
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2020 2019
€ €

Algemene kosten

Assurantiepremie 17.433 16.248
Accountantskosten 9.111 5.565
Audit kosten 15.292 9.500
Advieskosten 9.101 -
Overige algemene kosten -2.296 1.524
Opstartkosten Het Vijfde Caisson - 103.372

48.641 136.209

Onder de post Opstartkosten Het Vijfde Caisson is vorig jaar een bedrag ad € 21.958 aan brutolonen en
€ 62.252 aan inhuur personeel begrepen.

2020 2019
€ €

Overige rentebaten

Overige rentebaten 10 2

2020 2019
€ €

Rente overige schulden

Rente lening NWB 21.960 21.960
Rente lening Stichting Renesse 3.858 4.000

25.818 25.960

2020 2019
€ €

Betaalde bankrente

Betaalde bankrente 2.636 3.900
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Resultaatbestemming:
Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar ad € 19.308 als volgt te bestemmen: 
- Onttrekking aan de bestemmingsreserves € 13.965
- Toevoeging aan de continuiteitsreserve € 33.273

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

Ouwerkerk, 8 juni 2021

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953

Bestuurder
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Bestuurder
de heer C.J.M. Zantboer
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan het bestuur van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, Ouwerkerk 

 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 te Ouwerkerk 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 per 31 

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-

Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 
 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 

voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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B. Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

jaarrekening 

De verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder 

winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 

het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is.  
 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. 
 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 
 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:  

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
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- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 

continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   
 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Goes, 4 juni 2021 

WEA Audit B.V. 

 

 

A.J. Herweijer MSc RA 
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