
Te ontvangen posten 697 140 Vermogen ultimo vorig jaar 1000 1000

1000 1000

Kas 1 Voorruit ontvangen posten 1350

Te betalen posten 500

10.405 7.230 10405 7230

Uitgaven 2021 2020 Inkomsten 2021 2020

Kosten medewerkers 385 334 Rondleidingen 335 600

Gas/Electra/Water 485 546 Vrijwillige bijdragen 174 11

Beveiliging 476 421 Giften 285 782

Telefoon 48 48 Kostenvergoeding activiteiten 308 245

Verzekering 327 327 Overige opbrengsten 0

Gemeentelijke belastingen 199 185 Interest 0 1

Onderhoud museum binnen 

en buiten
208 700

Onderhoud tuin 33

Schoonmaak 17

Bankkosten 122 119

Publiciteit 72 121

Kosten activiteiten 32 94

Overige kosten 43

Totaal uitgaven 2353 2.989 Totaal inkomsten 1102 1.638

Dotatie fonds investeringen 

en groot onderdhoud
1.050 1.000 ANBI giften 1.050 1.000

Bijdrage Heemkundekring 1.251 1.350

Totaal 3.403 3.989 Totaal 3.403 3.989

Activa

7555 6230

Stichting Leerlooierij Suermondt

Balans per 31 december

in EUR

2021 2020

Bijdrage Heemkundekring 

Land van Ravenstein
1.251 1.350

2021 2020 Passiva

-1350

Vooruitbetaalde kosten 76 106
Bijdrage Heemkundekring 

Land van Ravenstein
1251 1350

Exploitatiesaldo -1251

Eigen vermogen ultimo 

boekjaar

Staat van uitgaven en inkomsten 
in EUR

Rabo internet sparen 6.000 5.000
Fonds investeringen en groot 

onderhoud

Rabo rekening-courant 2.381 633
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Toelichting op de balans

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

Te ontvangen posten

2021 2020

2021 Factuur aan gemeente    696

2020 Afrekening gas en elektra 140

696 140

Heemkunde kring Land van Ravenstein

2021 2020

Afrekening bijdrage boekjaar  1.251 1.350

1.251 1.350

Vooruit betaalde kosten

2021 2020

76 106

76 106

Pasiva

Fonds investeringen en groot onderhoud

2021 2020

Stand per 1 januari 6.230 2.730

Ontvangen giften / subsidies 1.525 3.500

Bestedingen in het boekjaar -200

7.555 6.230

In 2021 zijn de volgende subsidie ten gunste van het fonds gebracht:

1.050

475

1.525

200

Te betalen  posten / Voorruit ontvangen posten

2020 2019

500

1350

In 2021 zijn de volgende onttrekkingen uit het fonds gedaan

Tekort voor aanschaf apparatuur voor "Musuem on Tour" na bijdrage van het anjerfonds

Factuur voor vervanging van Ossekop na diefstal

Ontvangen bijdrage Heemkunde kring over 2021

Webhosting en domeinnaam+voorschot energie

Anbi giften voor groot onderhoud

Subsidie van Dorpsraad voor aanschaf Heggenschaar
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Toelichting op de staat van uitgaven en inkomsten

Algemeen

Het totaal van de uitgaven bedraagt in het boekjaar € 2.353  2020 : €2.989 ). Het totaal van de inkomsten bedraagt 

€ 1.102 (2020: € 1.638). Het saldo van inkomsten en uitgaven is € -1.251 (2020: € -1.350. De exploitatiekosten 

worden ook dit jaar niet volledig gedekt door de inkomsten. De inkomsten bedragen in 2021 46,8% van de uitgaven 

(2020: 54,8%).  In 2021 Zijn er geen bijzondere uitgaven en inkomsten geweest voornamelijk door Corona

We hebben op bescheiden schaal groepen en individuele rondleidingen kunnen verzorgen.

Daarnaast hebben we vrijwillige bijdragen ontvangen waardoor het tekort beperkt bleef.

Van de dorpsraad is een vergoeding van €475, ontvangen voor de aanschaf van een heggenschaar, 

deze bijdrage staat tot het voorjaar geparkeerd in de post groot onderhoud en zal dan aangeschaft worden.

De stichting is financieel afhankelijk van een bijdrage van de Heemkundekring Land van Ravenstein. 

Volgens de gemaakte afspraken bedraagt deze bijdrage in 2021 € 1.251 (2020: € 1.350).

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 2021 is door de Corona-

maatregelen niet doorgegaan, wel is er een attentie bezorgd bij de vrijwilligers met kerstmis.

Gas/elektra/water

De kosten van 2021 zijn  lager dan die van 2020 doordat er veel minder gebruik is gemaakt van het museum

door de maatregelen omtrent Covid.

Beveiliging

De kosten zijn in 2021 hoger omdat er storingen waren waardoor er onderdelen vervangen moesten worden.

Telefoon

De kosten zijn constant omdat we alleen een sim kaart hebben voor de doormeldingen naar de meldkamer

omdat de gegevens worden uitgelezen door de meldkamer is er geen verbruik.

Onderhoud museum binnen en buiten

De onderhoudskosten bestaan uit kosten om de inventaris van het museum binnen en buiten in goede staat te houden

 In 2021 zijn de kosten lager omdat er geen grote uitgaven waren.

Kosten activiteiten

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

Via de website zijn er 1462 ( 2020: 1400), bezoeker gerigistreerd.

Giften

2021 2020

Rabo Clubkas Campagne 160 220

Bijdragen Vrienden van het 

Leerlooierijhuisje
125 50

Vrijwillige bijdragen van bezoekers 17

Flessenactie COOP 495

285 782

Kostenvergoeding activiteiten

2021 2020

308 245

308 245

Overige opbrengsten

2021 2020

Verkoop lederen producten

Vergoeding gebruik locatie

Overige

0 0

Bijdrage Heemkundekring

2021 2020

Eigen vermogen einde vorig jaar 1.000 1.000

Exploitatiesaldo boekjaar 1.251 -1.350

Saldo eigen vermogen 2.251 -350

1.000 1.000

Bijdrage Heemkundekring 1.251 1.350

Het bezoek aan het museum en de stadstuin is gratis. Het bedrag omvat de vrijwillige bijdragen van bezoekers. In 

2021  hebben zo’n 4000 personen

 ( 2020: 3500 personen ) een bezoek gebracht aan het complex. 

Bijdrage gemeente Oss Open 

Monumentendag

Eigen vermogen einde jaar volgens 

afspraak

Koffieverstrekking bij rondleidingen
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Begroting 2022 leerlooierijmuseum Ravenstein

Inkomsten en uitgaven

Uitgaven

Kosten medewerkers 360,00

Gas/Electra/Water 750,00

Beveiliging 500,00

Telefoon 50,00
Verzekering 330,00

Gemeentebelastingen 200,00

Onderhoud museum binnen en buiten 100,00

Onderhoud tuin 200,00

Schoonmaak 50,00

Bankkosten 120,00

Publiciteit 80,00

Kosten activiteiten 250,00

Overige kosten 100,00

Totaal uitgaven 3.090,00

Inkomsten

Opbrengst rondleidingen 700,00
Vrijwillige bijdragen 150,00

Kostenvergoeding activiteiten 250,00

Giften 250,00

Bijdrage Heemkundekring 1.740,00

Interest 0,00

Overige opbrengsten 0,00

Totaal inkomsten 3.090,00

Saldo inkomsten minus uitgaven 0,00

Verwachte mutaties Fonds investering en groot onderhoud

Geconstateerd is dat de vloer grote verzakkingen en scheuren vertoont, waarschijnlijk zal

de gemeente Oss een bijdrage doen in het herstel daarvan, doch we moeten toch rekening

houden dat we c.a. € 2,500,00 daarvoor uit het fonds moeten onttrekken.

Ook is er het voorstel dat de opslag buiten uitgebreid moet worden daarvoor zal

c.a. € 1,500,00 aan het fonds ontrokken moeten worden.
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