
 

Stichting Leerlooierij Suermondt 
 

Balans per 31 december 
in EUR 

 
Activa 

 

 

      

      

      

Balans per 31 

december  

2018  2017  Passiva 2018  2017 

Te ontvangen posten 75  49 

 

 Vermogen ultimo vorig jaar 1.000  1.000 

Vooruitbetaalde kosten 22  80  Exploitatiesaldo  

 

-558  -213 

Rabo rekening-courant 1.044  1.378  Bijdrage Heemkundekring 

Land van Ravenstein 

558  213 

Rabo internet sparen 6.000  7.500  Eigen vermogen ultimo 

boekjaar 

 

1.000 

  

1.000 

     Fonds investeringen en 

groot onderhoud 

 

6.123 

  

7.219 

     Heemkundekring Land van 

Ravenstein 

 

- 

  

788 

     Te betalen posten 18  - 

 
 7.141  9.007   7.141  9.007 

         

Staat van uitgaven en inkomsten  
in EUR 

Uitgaven  

2018  2017 

 

 

Inkomsten 

2018  2017 

Kosten medewerkers 480  215 
 

Rondleidingen 1.528  1.623 

Gas/Electra/Water 375  399 
 

Vrijwillige bijdragen 583  530 

Beveiliging 432  406 
 

Giften 406  427 

Telefoon 430  335 

 Kostenvergoeding 

activiteiten -  75 

Verzekering 

 

327  327 

 

Overige opbrengsten 204  34 

Gemeentelijke 

belastingen 195  189 

 

Interest 1  5 

Onderhoud museum 

binnen en buiten 130  110 

 

    

Onderhoud tuin 342  286 
 

    

Schoonmaak 13  16 
 

    

Bankkosten 120  131 
   

 
 

Publiciteit 293  218 
   

 
 

Kosten activiteiten 109  182 
     

Overige kosten 34  93 
     

Totaal uitgaven 3.280  2.907 
 

Totaal inkomsten 2.722  2.694 

Dotatie fonds 

investeringen en groot 

onderdhoud 1.000  2.000 

 

ANBI giften 1.000  2.000 

    
 

Bijdrage Heemkundekring 558  213 

 4.280  4.907 
 

 4.280 
 

4.907 

 
 
 
 



 

 

- 2 - 

 
Toelichting op de balans 
In EUR 
 

Algemeen 
De Stichting Leerlooierij Suermondt (SLS) is voor haar financiering afhankelijk van Heemkundekring Land van 
Ravenstein (HLvR). Jaarlijks ontvangt SLS een financiële bijdrage als voorschot. Aan het eind van het boekjaar wordt de 
definitieve financiële bijdrage bepaald. Tussen partijen is afgesproken dat met ingang van het boekjaar 2012 het eigen 
vermogen van SLS aan het eind van het jaar niet meer mag bedragen dan € 1.000. Mocht het eigen vermogen meer zijn 
dan voornoemd bedrag, dan wordt het meerdere terugbetaald aan HLvR. Inkomsten die SLS rechtstreeks ontvangt uit 
hoofde van giften e.d. blijven binnen SLS en worden gedoteerd aan een fonds voor investeringen en groot onderhoud. 
 
De Stichting Leerlooierij Suermondt heeft m.i.v. 1 januari 2011 de ANBI status. Het voordeel van schenken aan ANBI's is 
dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht op het belastbaar inkomen. 
 
In publicaties e.d. zal de naam Leerlooierij Museum Ravenstein (LMR) worden gebruikt. 
  

Balans 
Waarderingsgrondslagen 
Alle bezittingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Investeringen worden ten laste van het fonds voor 
investeringen en groot onderhoud gebracht. 
 
ACTIVA 
 
Specificatie balans in EUR 
 
Te ontvangen posten  

   2018 2017 

Rabo rente internet sparen   1 5 

Vergoeding materialen talentenmiddag   16 - 

Heemkundekring Land van Ravenstein    

afrekening bijdrage 2018 

   

58 

 

- 

Afrekening gas en elektra   - 44 

   75 49 

  
Vooruitbetaalde kosten                   

 2018 2017 

Webhosting en domeinnaam 22 80 

 22 80 

 
PASSIVA 
 
Fonds investeringen en groot onderhoud 

   2018 2017 

Stand per 1 januari   7.219 5.752 

Ontvangen giften   1.000 2.000 

Bestedingen in het boekjaar   -2.096 -533 

   6.123 7.219 

 
In 2018 zijn de volgende aankopen ten laste van het fonds gebracht: 

Uitbreiding opslag materialen 1.738 

Aandeel kosten BBQ vrijwilligers 325 

Fotomateriaal museum 33 

 2.096 

 
+ 
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Heemkundekring Land van Ravenstein 

   2018 2017 

Afrekening bijdrage boekjaar     - 788 

    788 

 
Te betalen  posten  

   2018 2017 

Energiedirect afrekening    18 - 

   -18 - 

 
Toelichting op de staat van uitgaven en inkomsten 
in EUR 
 

Algemeen 
Het totaal van de uitgaven bedraagt in het boekjaar € 3.280 ( 2017: € 2.907). Het totaal van de inkomsten bedraagt  
€ 2.722 (2017: € 2.694). Het saldo van inkomsten en uitgaven is € -558 (2017: € -213). De exploitatiekosten worden 
derhalve nog niet volledig gedekt door de inkomsten. De inkomsten bedragen in 2018 83,0% van de uitgaven (2017: 
92,7%).  
 
De stichting is dan ook financieel nog afhankelijk van de bijdrage van de Heemkundekring Land van Ravenstein. Volgens 
de gemaakte afspraken bedraagt deze bijdrage in 2018 € 558 (2017: € 213). 
 
De giften op grond van de ANBI status blijven conform afspraak met HLvR binnen de stichting. Via een dotatie aan het 
fonds investeringen en groot onderhoud worden deze giften toegevoegd aan het fonds. 
 

Uitgaven 
Kosten medewerkers 
Bij de Stichting  zijn zo’n 40 vrijwilligers betrokken die  -om niet- alle voorkomende werkzaamheden verrichten. De kosten 
hebben betrekking op een vrijwilligersbijeenkomst aan het eind van het seizoen, attenties bij een feestelijk gebeurtenis 
van vrijwilligers en de aankoop van koffie, thee e.d.. 
 
Gas/elektra/water 
De kosten van 2018 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2017. Het elektriciteitverbruik is afgenomen met 233 KWh tot 910 
KWh. Het  gasverbruik is met 52 m3 afgenomen tot 379 m3. De kosten worden beïnvloed door een eenmalige cashback 
van de energieleverancier (2018 € 110 en 2017 € 200). 
 
Onderhoud museum binnen en buiten 
De onderhoudskosten bestaan uit kosten om de inventaris van het museum binnen en buiten in goede staat te houden 
en om de binnenmuren en het houtwerk binnen te onderhouden. 
 
Onderhoud tuin 
In 2018 is € 192 voor de aankoop van bestrijdingsmiddelen voor de buxusrups uitgegeven (2017: € 121). 
 
Publiciteit 
In 2018 is voor € 139 een advertentie geplaatst in het blad Bourgondisch Leven. 
 
Kosten activiteiten 

Hieronder zijn opgenomen kosten voor activiteiten zoals schoolprojecten, open monumentendagen en museumschatjes.  
 

Inkomsten  
Rondleidingen 
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten van rondleidingen voor groepen en die van de open rondleiding. In 2018 
hebben 635 personen (2017: 577 personen) deelgenomen. Hierin zijn 235 personen (2017: 153 personen) begrepen, die 
met hun school een rondleiding met workshop leer hebben gedaan. 
 
Vrijwillige bijdragen 
Het bezoek aan het museum en de stadstuin is gratis. Het bedrag omvat de vrijwillige bijdragen van bezoekers. In 2018 
hebben zo’n 3.200 personen ( 2017: 2.500 personen ) een bezoek gebracht aan het complex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giften 



 

 

- 4 - 

   2018 2017 

Rabo Clubkas Campagne   396 337 

Bijdragen Vrienden van het Leerlooierijhuisje   10 90 

   406 427 

 
Kostenvergoeding activiteiten 

   2018 2017 

TIR Culturele Zondag (1x per 2 jaar)   - 75 

   - 75 

 
Overige opbrengsten 

   2018 2017 

Vergoeding gebruik locatie   200 - 

Overige   4 - 

   204 75 

 
Bijdrage Heemkundekring 

   2018 2017 

Eigen vermogen einde vorig jaar   1.000 1.000 

Exploitatiesaldo boekjaar   -508 -213 

Saldo eigen vermogen   492 787 

Eigen vermogen einde jaar volgens 

afspraak 

   

1.000 

 

1.000 

Bijdrage   508 213 

 
 


