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Accountants G akertitly 

Aan het bestuur van 
Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen 
p/a Menno van Coehoornsingel 16 
8011 XA ZWOLLE 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Burg. Roelenweg 14-18 
Postbus 508 
8000 AM Zwolle 

T: +31 (0)384 25 86 00 
F: +31 (0)38 425 86 99 

zwolle@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK:24425560 

Datum 
16juni2020 

Geacht bestuur, 

Referentie 
48.6988 20.142 EVD/ RW 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van uw stichting. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen te Kampen is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben 
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Beschermers 
Stedelijk Museum Kampen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 
de door u verstrekte gegevens. 

Baker Tilly (Netherlands} N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze 
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid 
opgenomen. 



G akertitty 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen 
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

FISCALE POSITIE 

Algemeen 

De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groet, 
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STICHTING BESCHERMERS STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 
KAMPEN 

BESTUURSVERSLAG 

Oprichting 
Blijkens de statuten d.d. 9 december 2003, verleden door notaris mr. Roeland Heule, is de Stichting 
Beschermers Stedelijk Museum Kampen opgericht. 

Activiteiten 
De Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen, statutair gevestigd te Kampen, heeft ten doel het 
materieel en immaterieel ondersteunen van het Stedelijk Museum te Kampen, zulks in de meest ruime 
zin van het woord. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: 

Fondsenwerving; 
Het beheren en beschikbaar stellen van fondsen ten behoeve van restauratie- en 
publieksactiviteiten; 
Het werven, opleiden en vervolgens détacheren en begeleiden van vrijwilligers, die 
werkzaamheden voor het Stedelijk Museum zullen verrichten. 

Bestuur 
In het boekjaar werd het bestuur van de Stichting gevoerd door: 

H.R. Schaafsma, voorzitter; 
G.H. Bastiaan-de Groot, secretaris; 
S.J. van Dijk, penningmeester; 
P.H. Kalt, bestuurslid. 

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Verslag activiteiten 2019 
Vanuit haar doelstellingen heeft de Stichting een schilderij van Jan Roeland 'Eend' aangekocht. De 
stichting is verguld met werken van de geboren IJsselmuidenaar Jan Roeland in haar collectie. 

In 2019 heeft de Stichting een sponsorbijdrages ontvangen van€ 9.000 van het Prins 
Bernardcultuurfonds. Hebo Maritiem heeft een bijdrage gedaan van € 2.500 voor de tentoonstelling "de 
Kogge". Voorts is er in 2019 een Glossy "de Wonderkamer van Kampen" uitgebracht, deze is goed 
ontvangen. 

Vooruitblik 2020 
De gemeente Kampen heeft aangekondigd te bezuinigen op cultuur, dit zal per 2021 zijn. Door de 
bezuinigingen zal de verzelfstandiging van het Museum tot nader order worden uitgesteld. 2020 zal mede 
door het uitbreken van de Coronacrisis voor het Museum een jaar vol uitdagingen zijn. We zijn verheugd 
dat er een nieuwe directrice gaat starten in 2020, als stichting kijken we uit naar de samenwerking. 

Kampen, 16 juni 2020 

H.R. Schaafsma 
Voorzitter 

G.H. Bastiaan - de Groot 
Secretaris 

S.J. van Dijk 
Penningmeester 
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STICHTING BESCHERMERS STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 
KAMPEN 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen 1 78.182 77.849 

Totaal activazijde 78.182 77.849 

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 2 
Vermogen 77.682 77.349 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Overige schulden en overlopende passiva 3 500 500 

Totaal passivazijde 78.182 77.849 
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STICHTING BESCHERMERS STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 
KAMPEN 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018 
€ € 

Ontvangen donaties 4 14.000 7.250 
Besteed aan doelstellingen 5 -12.893 -2.250 
Netto baten 1.107 5.000 

Lasten 
Overige kosten 6 774 1.497 
Totaal van netto resultaat 333 3.503 
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STICHTING BESCHERMERS STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 
KAMPEN 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen is feitelijk en statutair gevestigd op Oudestraat 133, 
8261 CK te Kampen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 05074025. 

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen bestaan voornamelijk uit het 
materieel en immaterieel ondersteunen van het Stedelijk Museum te Kampen, zulks in de meest ruime zin 
van het woord. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine organisaties 
zonder-winststreven', die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is 
opgesteld in euro's. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

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. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties, de gedane bestedingen aan 
de doelstellingen en de lasten bestaande uit onder andere de overige kosten. 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar, waarop zij betrekking 
hebben. 
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STICHTING BESCHERMERS STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 
KAMPEN 

TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

31-12-2019 
€ 

31-12-2018 
€ 

1 Liquide middelen 

Rabobank 78.182 77.849 

PASSIVA 

2 Stichtingsvermogen 

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Vermogen 

Stand per 1 januari 2019 
Exploitatieresultaat 

Stand per 31 december 2019 

€ 
77.349 

333 

77.682 

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur wordt het batig saldo toegevoegd aan het 
Stichtingsvermogen. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

31-12-2019 
€ 

31-12-2018 
€ 

3 Overige schulden en overlopende passiva 

Accountantskosten 500 500 

Gebeurtenissen na balansdatum 

De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de 
wereldwijde economie. Doordat Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen beperkt fysieke 
werkzaamheden verricht, zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de onderneming minimaal. Het 
bestuur kan op elk moment besluiten te besparen op de kosten besteed aan de doelstellingen. De 
gebeurtenissen hebben dan ook geen directe invloed op de cijfers zoals deze zijn opgenomen in de 
jaarrekening 2019. Daarnaast is de Stichting een financieel gezonde entiteit en staan de ontwikkelingen 
voor de komende jaren niet onder druk. Op grond van de huidige inzichten en verwachtingen en de 
toezeggingen van de regering is er geen reden om aan te nemen dat de continuïteit van Stichting 
Beschermers Stedelijk Museum Kampen in gevaar komt. 
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STICHTING BESCHERMERS STEDELIJK MUSEUM KAMPEN 
KAMPEN 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2019 2018 

4 Ontvangen donaties 
Sponsoring bedrijven 
Sponsoring Gemeente Kampen 

€ 

14.000 

€ 

6.000 
1.250 

14.000 7.250 

5 Besteed aan doelstellingen 
Donaties 12.893 2.250 

6 Overige kosten 
Beheer en administratie 774 1.497 

Beheer en administratie 
Accountantskosten 545 799 
Bankkosten 119 120 
Representatiekosten 50 400 
Overige algemene kosten 60 178 

774 1.497 
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