


 
 

 

 





 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 
 
 
 
Geachte lezer,  
 
 
De jaarrekening 2020 van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 laat een 
bescheiden positief resultaat zien. Opmerkelijk in een jaar waarin we werden overvallen 
door corona en het museum gedurende vele maanden werd gesloten en veel inkomsten mis 
liep. 
 
Wie er dieper induikt ziet dat er 3 hoofdredenen zijn dat we nog met zo n mooi resultaat 
uitkwamen. 
 
We hebben daarvoor wel stevig moeten snijden in noodzakelijke uitgaven. Wat we konden 
uitstellen, is uitgesteld. Dat legt uiteraard wel een claim op de toekomst, want onderhoud 
moet wel gebeuren. De rekening ervan komt altijd later. 
 
Dankzij de hele drukke zomer in Zeeland en omliggend vakantiegebied zijn we er in 
coronajaar 2020 toch nog in geslaagd om 62.000 bezoekers in het museum te verwelkomen. 
We zijn er trots op om te zien dat bezoekers ons ondanks alle perikelen trouw zijn gebleven 
en ons opnieuw wisten te vinden na zo n lange periode van sluiting. Dat raakt ons. 
 
Daarnaast mochten we rekenen op noodsteun vanuit verschillende overheden en fondsen. 
Provincie Zeeland en het Mondriaanfonds wil ik met name noemen omdat zij ons in staat 
stelden om met culturele middelen het jaar 2020 goed af te sluiten. Ook het Kickstart 
Cultuurfonds en particulieren die ons financieel hebben gesteund wil ik heel hartelijk dank 
zeggen. 
 
Het is opmerkelijk te zien, dat het Watersnoodmuseum voorziet in een toenemende 
behoefte en dat het actueler dan ooit is.  Het museum is echt van de mensen die de ramp 
hebben meegemaakt en wil hun verhalen blijven vertellen zodat men niet vergeet. We doen 
er echt alles aan om deze coronapandemie als museum te boven te komen. Daarbij is het 
hartverwarmend te zien hoe betrokken onze vrijwilligers en ons vaste team zich daarvoor 
blijven inzetten. 
 
De jaarrekening 2020 moet in dat perspectief worden gelezen. 
 
Karla Peijs 
voorzitter bestuur 
 











































 

 

 
 
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. 

  



  
 

2 

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:  

- 

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 

 
 

 

 


