
 

Stichting Leerlooierij Suermondt 
 

Balans per 31 december 
in EUR 

 
Activa 

 

 

      

      

      

Balans per 31 december  

2019  2018  Passiva 2019  2018 

Te ontvangen posten 110  17  Vermogen ultimo vorig jaar 1.000  1.000 

Bijdrage Heemkundekring 

Land van Ravenstein 

 

1.088  58  Exploitatiesaldo  

 

-1.588  -558 

Vooruitbetaalde kosten 178  22  Bijdrage Heemkundekring 

Land van Ravenstein 

1.588 

 

 558 

Rabo rekening-courant 854  1.044  Eigen vermogen ultimo 

boekjaar 

 

1.000 

  

1.000 

Rabo internet sparen 1.500  6.000  Fonds investeringen en 

groot onderhoud 

 

2.730 

  

6.123 

     Te betalen posten -  18 

 3.730  7.141   3.730  7.141 

         

Staat van uitgaven en inkomsten  
in EUR 

Uitgaven  
2019  2018  

Inkomsten 
2019  2018 

Kosten medewerkers 91  480 
 

Rondleidingen 1.380  1.353 

Gas/Electra/Water 638  375 
 

Vrijwillige bijdragen 668  583 

Beveiliging 551  432 
 

Giften 10  406 

Telefoon 156  430 

 Kostenvergoeding 

activiteiten 550  175 

Verzekering 

 

327  

 

327 

 

Overige opbrengsten 79  204 

Gemeentelijke 

belastingen 185  195 

 

Interest -  1 

Onderhoud museum 

binnen en buiten 454  130 

 

    

Onderhoud tuin 188  342 
 

    

Schoonmaak 5  13 
 

    

Bankkosten 120  120 
   

 
 

Publiciteit 127  293 
   

 
 

Kosten activiteiten 111  109 
     

Viering 10-jarig bestaan 1.209  - 
     

Overige kosten 113  34 
     

Totaal uitgaven 4.275  3.280 
 

Totaal inkomsten 2.687  2.722 

Dotatie fonds 

investeringen en groot 

onderdhoud 1.000  1.000 

 

ANBI giften 1.000  1.000 

    
 

Bijdrage Heemkundekring 1.588  558 

 5.275  4.280 
 

 5.275 
 

4.280 
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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. Als het eigen vermogen minder is dan € 1.000 
wordt dit door HLvR aangevuld tot € 1.000. De Stichting Leerlooierij Suermondt heeft m.i.v. 1 januari 2011 de ANBI 
status. Inkomsten die SLS rechtstreeks ontvangt uit hoofde van ANBI giften blijven binnen SLS en worden gedoteerd aan 
een fonds voor investeringen en groot onderhoud. 
 
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  

   2019 2018 

Afrekening gas en elektra   110 - 

Vergoeding materialen talentenmiddag   - 16 

Rabo rente internet sparen   - 1 

     

   110 17 

 
Heemkundekring Land van Ravenstein 

   2019 2018 

Afrekening bijdrage boekjaar     1.088 58 

   1.088 58 

  
Vooruitbetaalde kosten                   

 2019 2018 

Webhosting en domeinnaam 178 22 

 178 22 

 
PASSIVA 
 
Fonds investeringen en groot onderhoud 

   2019 2018 2017 

Stand per 1 januari   6.123 7.219 5.752 

Ontvangen giften   1.000 1.000 2.000 

Bestedingen in het boekjaar   -4.393 -2.096 -533 

   2.730 6.123 7.219 

 
In 2019 zijn de volgende aankopen/kosten ten laste van het fonds gebracht: 

Transport en plaatsing walkvat en karrewals als uitbreiding van de collectie 3.669 

Koelkast 134 

Simcard reader alarminstallatie 543 

Tuinslangwagen 47 

 4.393 
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Te betalen  posten  

   2019 2018 2017 

Afrekening gas en electra    - 18 - 

   - 18 - 

 
Toelichting op de staat van uitgaven en inkomsten 
in EUR 
 

Algemeen 
Het totaal van de uitgaven bedraagt in het boekjaar € 4.275 ( 2018: € 3.280). Het totaal van de inkomsten bedraagt  
€ 2.687 (2018: € 2.722). Het saldo van inkomsten en uitgaven is € -1.588 (2018: € -558). De exploitatiekosten worden 
derhalve nog niet volledig gedekt door de inkomsten. De inkomsten bedragen in 2019 62,9% van de uitgaven (2018: 
83,0%). In 2019 is het resultaat eenmalig beïnvloed door de kosten van de viering van het 10-jarig bestaan. Deze kosten 
bedragen € 1.209. Van de Dorpsraad Ravenstein is € 300 ontvangen, die is verantwoord onder kostenvergoeding 
activiteiten. 
 
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 2019 € 1.588 (2018: € 558). 
 
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.. De bijeenkomst met de vrijwilligers is in 2019 begrepen in de kosten 
van de viering van het 10-jarig bestaan. 
 
Gas/elektra/water 
De kosten van 2019 zijn € 263 hoger dan die van 2018 mede door hogere belastingheffing van de overheid. Het 
elektriciteitverbruik is toegenomen met 159 KWh tot 1.069 KWh. Het  gasverbruik is met 33 m3 afgenomen tot 346 m3. 
 
Beveiliging 
De kosten zijn in 2019 beïnvloed door het vervangen van een rookmelder. 
 
Telefoon 
In de loop van 2019  is besloten het abonnement met KPN te beëindigen. De alarmmelding werkt nu met een simcard 
reader. De abonnementskosten voor een dergelijke verbinding zijn aanzienlijk lager. 
 
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. In 2019 zijn de kosten beïnvloed door het repareren van 
een verstopping  van het toilet en het aanbrengen van een zwanenhals bij de gootsteen. 
 
Kosten activiteiten 
Hieronder zijn opgenomen kosten voor activiteiten zoals schoolprojecten, open monumentendagen en museumschatjes.  
 
Viering 10-jarig bestaan 
In 2019 is het 10-jarig bestaan gevierd op op 22 en 23 juni en tijdens Open Monumentendag op 14 en 15 september. 
Tijdens deze dagen zijn er veel activiteiten georganiseerd. Voor de vrijwilligers is dit gedaan op 17 juli met een 
uitgebreide puzzeltocht door Ravenstein langs de smederij, de molen, het toeristisch informatiecentrum en het 
leerlooierijhuisje. 
 
 

Inkomsten  
Rondleidingen 
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten van rondleidingen voor groepen en die van de open rondleiding. In 2019 
hebben 490 personen (2018: 635 personen) deelgenomen. Hierin zijn 104 personen (2018: 235 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 2019 
hebben zo’n 3.300 personen ( 2018: 3.200 personen ) een bezoek gebracht aan het complex. Via de website zijn vanaf 1 
maart 2019 zo’n 1.400 unieke bezoekers geregistreerd. 
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Giften 

   2019 2018 2017 

Rabo Clubkas Campagne   - 396 337 

Bijdragen Vrienden van het Leerlooierijhuisje   10 10 90 

   10 406 427 

 
De informatie over deelname aan de Rabo Clubkas Campagne heeft ons niet bereikt. Inschrijving was niet meer 
mogelijk. 
 
Kostenvergoeding activiteiten 

   2019 2018 2017 

Bijdrage gemeente Oss Open 

Monumentendag 

   

250 

 

175 

75 

Bijdrage Dorpsraad Ravenstein voor het 

10-jarig bestaan 

   

300 

  

   550 175 75 

 
Overige opbrengsten 

   2019 2018 2017 

Koffieverstrekking bij rondleidingen   51 -  

Verkoop lederen producten   28 -  

Vergoeding gebruik locatie   - 200 - 

Overige   - 4 - 

   79 204 75 

 
Bijdrage Heemkundekring 

   2019 2018 2017 

Eigen vermogen einde vorig jaar   1.000 1.000 1.000 

Exploitatiesaldo boekjaar   -1.588 -558 -213 

Saldo eigen vermogen   -588 442 787 

Eigen vermogen einde jaar volgens 

afspraak 

   

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

Bijdrage Heemkundekring   1.588 558 213 

 
 


