
 
 

 

 
 
                                                                                            
 

  

Stichting Nationaal Monument Watersnood
1953
gevestigd te Ouwerkerk
Rapport inzake de

Jaarrekening 2021



 

 

Geachte lezer, 
 
Voor u ligt de jaarrekening 2021 van ons museum. Ook dit jaar stond helaas weer in 
het teken van de coronapandemie. Het was opnieuw een moeilijk jaar voor onze 
vrijwilligers en medewerkers die zo toegewijd en betrokken aan het museum en aan 
het ontvangen van bezoekers meewerken. Dán moest het museum weer voor een 
periode dicht en dán waren er weer veel beperkende maatregelen om publiek te 
mogen ontvangen. Het vergde veel van onze bezoekers, vrijwilligers en 
medewerkers. 
 
Gelukkig konden we het museum weer volledig open gooien in de zomerperiode van 
2021 zodat we in deze maanden weer gastvrij onze bezoekers konden ontvangen. 
Bijna als vanouds! Het is een voordeel om gevestigd te zijn in het hart van een 
aantrekkelijke regio, waar de ramp zich destijds ook daadwerkelijk en nog zó 
zichtbaar heeft voltrokken. 
 
Merkwaardigerwijs sluit de jaarrekening 2021 met een behoorlijk positief resultaat. 
Dit vraagt om een nadere verklaring. Het resultaat bestaat bijna geheel uit verkregen 
noodsteun inzake corona die aan een bestemmingsreserve Covid-19 wordt 
toegevoegd. 
 
Omdat de onzekerheden zo groot waren hebben we ons gedwongen gezien op 
verschillende terreinen fors op de rem te trappen. Dat gaat dan vooral over tóch 
noodzakelijk onderhoud en investeringen. Bovendien is er bezuinigd op allerlei pr- 
en promotieactiviteiten, die ook noodzakelijk zijn om de herinnering aan de ramp 
levend te houden èn om ons tweede belangrijke doel, het vergroten van de kennis 
over water en het veranderend klimaat over het voetlicht te brengen. 
Tentoonstellingen en activiteiten zijn vaak wel voorbereid maar konden geen 
doorgang vinden. 
 
Vanuit deze reserve zullen we in 2022 uitgaven doen om het achterstallige  
onderhoud in te halen. Ook zullen we het verdienvermogen moeten herstellen om 
het niveau van bezoekers van vóór de pandemie weer te halen. In de afgelopen jaren 
zijn we erin geslaagd om door cultureel ondernemerschap de exploitatie te dekken 
via de inkomsten van onze bezoekers. Nu doen we echter een beroep op de 
overheden om ons de komende periode structureel in de exploitatie te 
ondersteunen, omdat we juist op die exploitatie kwetsbaar bleken.  
 
Voor de lange duur - zoals geschetst in het meerjarenplan 2021-2024 - is een 
bredere funding vanuit de overheden noodzakelijk om de basis verder op orde te 
krijgen, meer coronaproof  te worden en, heel belangrijk, om onze beide belangrijke 
redenen van bestaan, waar te kunnen maken. We hopen zeer dat dit in 2022 tot 
positieve (overheids)besluiten gaat leiden zodat het museum zijn unieke collectie en 
verhalen over De Ramp van 1953 kan behouden en zijn plek in het museumbestel en 
in de waterwereld kan uitbouwen. We zijn positief in onze verwachting dat de 
gemeentelijke en provinciale overheden het grootste museum van Zeeland, zó 
geworteld in de geschiedenis van Zuidwest Nederland en in de harten van de 



 

 

inwoners hun daden gaan voegen bij woorden, immers structurele steun voor het 
museum, die er nooit was, is voor de toekomst onmisbaar.  
 
De uitdaging voor de toekomst met betrekking tot water, klimaat en 
zeespiegelstijging geeft nog nadrukkelijker aan dat het museum een zeer relevant en 
urgent maatschappelijk thema belicht. We zijn in gesprek met minstens 400.000 
mensen per jaar fysiek en digitaal en laten de wereldwijde gevolgen van 
klimaatverandering zien.  
 
Het jaar 2022 wordt een belangrijk jaar waarin we hopelijk de zorgen rondom corona 
achter ons kunnen laten en het publiek ons weer in ruime mate zal weten te vinden. 
Wij zullen er alles aan doen om iedereen weer te verwelkomen zoals u van ons 
gewend bent: met open armen! 
 
Karla Peijs, 
voorzitter  
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Ouwerkerk

Aan de directie van
Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953
Ter attentie van Dhr. S.J. Louwerse
Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ  Ouwerkerk

Goes 25 mei 2022
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. 

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 op 8 juni 2021 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen
over het boekjaar 2020 bedroeg € 19.308. 
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2021 2020 Mutatie

x 1.000 € % € % € %
Netto-omzet 1.768 100,0 1.394 100,0 374 26,8

Inkoopwaarde van de omzet -640 -36,2 -380 -27,3 -260 -68,4

Brutowinst 1.128 63,8 1.014 72,7 114 11,2

Overige bedrijfsopbrengsten 210 11,9 31 2,2 179 577,4

Brutomarge 1.338 75,7 1.045 74,9 293 28,0

Personeelskosten 504 28,5 606 43,5 -102 -16,8
Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa 116 6,6 113 8,1 3 2,7

Overige bedrijfskosten 295 16,6 279 20,0 16 5,7

Som der bedrijfslasten 915 51,7 998 71,6 -83 -8,3

Bedrijfsresultaat 423 24,0 47 3,3 376 800,0

Financiële baten en lasten -29 -1,6 -28 -2,0 -1 -3,6

Netto resultaat 394 22,4 19 1,3 375 1.973,7

Resultaatanalyse
2021

x 1.000 € €
Resultaatverhogend
Hogere brutowinst 114
Hogere overige bedrijfsopbrengsten 179
Lagere personeelskosten 102

395

Resultaatverlagend
Hogere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 3
Hogere overige bedrijfskosten 16
Lagere financiële baten en lasten 1

20

Stijging van het resultaat 375
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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 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur
31-12-2021 31-12-2020

x 1.000 € % € %

Activa
Materiële vaste activa 1.653 44,5 1.740 51,9
Voorraden en onderhanden werk 57 1,5 62 1,9
Vorderingen 433 11,7 316 9,4
Liquide middelen 1.574 42,3 1.233 36,8

3.717 100,0 3.351 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 1.207 32,5 813 24,3
Voorzieningen 91 2,4 76 2,3
Langlopende schulden 1.860 50,0 1.572 46,9
Kortlopende schulden 559 15,1 890 26,5

3.717 100,0 3.351 100,0

Analyse van de financiële positie
31-12-2021 31-12-2020

x 1.000 € €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 433 316
Liquide middelen 1.574 1.233

2.007 1.549
Kortlopende schulden -559 -890

Liquiditeitssaldo 1.448 659
Voorraden en onderhanden werk 57 62

Werkkapitaal 1.505 721

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 1.653 1.740

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 3.158 2.461

Financiering

Stichtingsvermogen 1.207 813
Voorzieningen 91 76
Langlopende schulden 1.860 1.572

3.158 2.461
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Meerjarenoverzicht

2021 2020 2019 2018 2017
x 1.000 € € € € €
Netto-omzet 1.768 1.394 1.548 1.362 990

Inkoopwaarde van de omzet -640 -380 -405 -497 -244

Brutowinst 1.128 1.014 1.143 865 746
Overige bedrijfsopbrengsten 210 31 - - -

Brutomarge 1.338 1.045 1.143 865 746
Lonen en salarissen -457 -558 -558 -377 -350
Overige bedrijfskosten -343 -327 -437 -256 -260

EBITDA 538 160 148 232 136
Afschrijvingen op
immateriële en materiële
vaste activa -116 -113 -99 -133 -18

EBIT 422 47 49 99 118
Financiële baten en lasten -29 -28 -30 -5 -35

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór
belastingen 393 19 19 94 83

Resultaat na belastingen 393 19 19 94 83

Brutomarge in % van de
omzet 63,8 72,7 73,8 63,5 75,4



JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 1.352.004 1.382.058
Inventarissen 301.176 358.154

1.653.180 1.740.212

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen 57.311 61.308
Emballage - 953

57.311 62.261

Vorderingen
Handelsdebiteuren 13.839 1.897
Belastingen en premies sociale ver-
zekeringen 27.515 40.147
Overige vorderingen en overlopende
activa 391.837 273.640

433.191 315.684

Liquide middelen 1.573.997 1.233.306

Totaal activazijde 3.717.679 3.351.463



Stichting Nationaal Monument
Watersnood 1953

Pagina 8

Ouwerkerk

PASSIVA

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal 390.837 507.116
Bestemmingsreserves 816.133 305.771

1.206.970 812.887

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen 91.469 75.849

LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden 1.860.395 1.571.533

KORTLOPENDE SCHULDEN
Andere obligaties en onderhandse
leningen 14.447 14.304
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 61.021 61.775
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 11.335 168.593
Overige schulden en overlopende
passiva 472.042 646.522

558.845 891.194

Totaal passivazijde 3.717.679 3.351.463
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Netto-omzet 1.767.751 1.393.781
Inkoopwaarde van de omzet -639.863 -379.783

Brutowinst 1.127.888 1.013.998
Overige bedrijfsopbrengsten 209.793 31.338

Brutomarge 1.337.681 1.045.336

Lasten
Personeelskosten 456.786 557.854
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 115.537 112.501
Overige bedrijfskosten 342.511 327.229

Som der bedrijfslasten 914.834 997.584

Bedrijfsresultaat 422.847 47.752
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten - 10
Rentelasten en soortgelijke kosten -28.764 -28.454

Financiële baten en lasten -28.764 -28.444

Netto resultaat 394.083 19.308

Resultaatbestemming:   
Het bestuur
stelt voor het resultaat over het boekjaar ad € 394.083 als volgt te bestemmen: 
- Toevoeging bestemmingsreserve Covid-19 € 511.160
- Onttrekking bestemmingsreserve Oral History € 433
- Onttrekking bestemmingsreserve Nieuw verdienvermogen € 365
- Onttrekking Stichtingskapitaal € 116.279

De bestemmingsreserve Covid-19 wordt aangewend voor in te halen achterstallig onderhoud, herstel
van verdienvermogen, uitgestelde pr- en promotie-activiteiten ,uitgestelde andere activiteiten en
tentoonstellingen die geen doorgang konden vinden. 
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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 2021 gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit. De onderneming heeft in het boekjaar 2020 en 2021
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.

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.
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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 2021

ACTIVA 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen
en terreinen

Inventarissen Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 1.427.234 725.033 2.152.267
Cumulatieve afschrijvingen -45.176 -366.879 -412.055

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.382.058 358.154 1.740.212

Mutaties 
Investeringen 760 27.745 28.505
Afschrijvingen -30.814 -84.723 -115.537

Saldo mutaties -30.054 -56.978 -87.032

Stand per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 1.427.994 752.778 2.180.772
Cumulatieve afschrijvingen -75.990 -451.602 -527.592

Boekwaarde per
31 december 2021 1.352.004 301.176 1.653.180

Bedrijfsge-
bouwen en -

terreinen

Materiële
vaste activa

Afschrijvingspercentage 3,30 -
Begin van de reeks van het
afschrijvingspercentage van
materiële vaste activa - 10,00
Einde van de reeks van het
afschrijvingspercentage van
materiële vaste activa - 20,00
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Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoederen 57.311 61.308

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Emballage

Emballage - 953

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 13.839 1.897

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 27.515 40.147

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 8.930 34.974
Nog te ontvangen bedragen 188.075 205.565
Nog te factureren bedragen 28.326 5.763
Te ontvangen NOW 59.716 -
Te ontvangen TVL 106.790 27.338

391.837 273.640
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

Kas 4.537 4.484
Rabobank rekening courant 3578.33.252 104.538 179.605
Rabobank spaarrekening 3625.484.226 1.464.922 1.049.217

1.573.997 1.233.306
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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 2021 507.116 305.771 812.887
Resultaat boekjaar 394.083 - 394.083
Overboeking
bestemmingsreserve -510.362 - -510.362
Mutaties - 510.362 510.362

Stand per 31 december 2021 390.837 816.133 1.206.970

2021 2020
€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 507.116 507.116
Resultaat boekjaar 394.083 19.308

901.199 526.424
Overboeking bestemmingsreserve -510.362 -19.308

Stand per 31 december 390.837 507.116

Bestemmingsreserves

Continuiteitsreserve 250.000 250.000
Bestemmingsreserve Oral History 1.700 2.133
Bestemmingsreserve Nieuw verdienvermogen - 365
Bestemmingsreserve Monument verdronken dorpen 20.000 20.000
Bestemmingsreserve COVID-19 544.433 33.273

816.133 305.771

De bestemmingsreserve Covid-19 wordt aangewend voor in te halen achterstallig onderhoud, herstel
van verdienvermogen, uitgestelde pr- en promotie-activiteiten ,uitgestelde andere activiteiten en
tentoonstellingen die geen doorgang konden vinden. 
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Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorziening groot onderhoud

Voorziening groot onderhoud gebouwen 91.469 75.849

2021 2020
€ €

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 75.849 63.664
Dotatie 15.620 15.620

91.469 79.284
Afname ten gunste van resultaat - -3.435

Stand per 31 december 91.469 75.849

Langlopende schulden

Stand per 31
december

2021

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar
€ € €

Totaal 1.874.842 14.447 1.860.395

Resterende looptijd > 5 jaar

€ 1.497.837

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden

Lening NWB 1.200.000 1.200.000
Lening Stichting Renesse 357.085 371.533
Loonheffing 146.762 -
Te betalen NOW 156.548 -

1.860.395 1.571.533
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2021 2020
€ €

Lening NWB

Stand per 1 januari
Hoofdsom 1.200.000 1.200.000

Saldo per 1 januari 1.200.000 1.200.000

Saldo mutaties - -

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.

2021 2020
€ €

Lening Stichting Renesse

Stand per 1 januari
Hoofdsom 400.000 400.000
Cumulatieve aflossing -14.163 -

Saldo per 1 januari 385.837 400.000

Mutaties
Aflossing -14.305 -14.163

Stand per 31 december
Hoofdsom 400.000 400.000
Cumulatieve aflossing -28.468 -14.163
Kortlopend deel -14.447 -14.304

Saldo per 31 december 357.085 371.533

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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2021 2020
€ €

Loonheffing

Saldo per 1 januari - -

Mutaties
Verhoging 146.762 -

Stand per 31 december
Hoofdsom 146.762 -

Saldo per 31 december 146.762 -

Er is bijzonder uitstel van betaling aangevraagd vanwege de coronacrisis. Het bijzonder uistel van
betaling geldt tot 1 april 2022. Vanaf 1 oktober 2022 wordt de belastingschuld afbetaald in 60 maanden.

2021 2020
€ €

Te betalen NOW

Saldo per 1 januari - -

Mutaties
Verhoging 156.548 -

Stand per 31 december
Hoofdsom 156.548 -

Saldo per 31 december 156.548 -
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Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Andere obligaties en onderhandse leningen

Aflossingsverplichting lening Stichting Renesse 14.447 14.304

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 61.021 61.775

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 7.724 168.166
Pensioenen 3.611 427

11.335 168.593

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Nettolonen 366 -
Vakantiegeld 18.928 18.429
Vooruitontvangen bedragen 49.398 4
Nog te betalen bedragen 52.404 35.323
Te betalen NOW 32.130 114.919
Te betalen TVL 23.333 40.000
Vooruitontvangen subsidies 295.483 437.847

472.042 646.522

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 2021

2021 2020
€ €

Netto-omzet

Omzet museum 443.898 473.132
Omzet winkel 73.942 82.125
Omzet horeca 346.308 276.267
Subsidies, bijdragen, giften en sponsors 392.443 237.047
Subsidies schade COVID-19 511.160 325.210

1.767.751 1.393.781

2021 2020
€ €

Inkoopwaarde omzet

Inkoopwaarde museum 18.147 17.102
Inkoopwaarde winkel 46.225 38.452
Inkoopwaarde horeca 132.566 100.802
Kosten projecten 442.925 223.427

639.863 379.783

2021 2020
€ €

Overige bedrijfsopbrengsten

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 209.793 31.338

2021 2020
€ €

Lonen en salarissen

Brutolonen 434.827 433.560
Inhuur personeel 52.591 15.281
Mutatie reservering vakantiegeld 34.554 34.997

521.972 483.838
Ontvangen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) -189.481 -61.636
Ontvangen ziekengeld - -4.580
Ontvangen loonsubsidies curator -12.603 -
Ontvangen tegemoetkoming loondomein (Wtl) -1.425 -1.298

318.463 416.324
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2021 2020
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 80.278 82.397
Pensioenlasten 58.045 59.133

138.323 141.530

2021 2020
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 30.814 26.817
Inventarissen 84.723 85.684

115.537 112.501

2021 2020
€ €

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 46.796 48.476
Huisvestingskosten 143.911 133.678
Exploitatie- en machinekosten 28.462 24.634
Verkoopkosten 21.504 33.384
Kantoorkosten 41.430 38.416
Algemene kosten 60.408 48.641

342.511 327.229

2021 2020
€ €

Overige personeelskosten

Bedrijfskleding 366 523
Studie- en opleidingskosten 1.326 1.215
Vergoeding reis- en verblijfkosten 3.367 2.693
Ziekengeldverzekering 25.430 28.348
Representatie vrijwilligers 7.014 6.381
Bestuurskosten 1.091 3.759
Vrijwilligersvergoedingen 3.885 3.089
Werkkostenregeling 3.008 2.058
Overige personeelskosten 1.309 410

46.796 48.476
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2021 2020
€ €

Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen 13.280 17.165
Schoonmaakkosten 14.886 10.289
Gas, water en elektra 68.525 61.081
Vaste lasten 11.761 3.600
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 15.620 15.620
Bewakingskosten 4.851 4.087
Corona maatregelen 2.281 8.608
Overige huisvestingskosten 12.707 13.228

143.911 133.678

2021 2020
€ €

Exploitatie- en machinekosten

Reparatie en onderhoud inventaris 10.736 16.422
Huur inventaris 3.316 1.175
Kleine aanschaf inventaris 14.410 7.037

28.462 24.634

2021 2020
€ €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 14.947 30.969
Representatiekosten 5.569 1.705
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren - -406
Marketingkosten 988 1.116

21.504 33.384

2021 2020
€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 4.880 3.071
Porti 1.957 1.989
Communicatiekosten 8.852 1.681
Drukwerk - 693
Financiele adminstratie 1.937 2.016
Kosten automatisering 16.787 23.383
Contributies en heffingen 7.017 5.583

41.430 38.416
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2021 2020
€ €

Algemene kosten

Assurantiepremie 18.671 17.433
Accountantskosten 16.662 9.111
Audit kosten 13.966 15.292
Advieskosten 11.138 9.101
Overige algemene kosten -29 -2.296

60.408 48.641

2021 2020
€ €

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige rentebaten - 10

2021 2020
€ €

Rente overige schulden

Rente lening NWB 21.960 21.960
Rente lening Stichting Renesse 3.715 3.858

25.675 25.818

2021 2020
€ €

Betaalde bankrente

Betaalde bankrente 3.089 2.636
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

10,96 11,23

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
10,96 11,23

Gebeurtenissen na balansdatum

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

Ouwerkerk, 25 mei 2022

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953

Bestuurder
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de heer C.J.M. Zantboer

Bestuurder
mevrouw H.M. van Bockxmeer
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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 2021 

 

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 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-

Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 
 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; 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. 

afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 

BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

 

 

 

 



 
 

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:  

- 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.  

 

Gouda, 25 mei 2022 

WEA Audit B.V. 

 

 

A.J. Herweijer MSc RA 
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