Jaarverslag 2017 Stichting Groede.
In 2016/2017 zijn belangrijke stappen gezet in de upgrading van de museale items.
Door filmpjes te tonen bij de verschillende ambachten is het bezoekers aantal
structureel gestegen en zijn de ‘klanten’ tevreden.
Dit heeft tot gevolg dat voor 2018/2019 een verdere uitvoering aan de informatie via
filmpjes per ambacht zal worden gegeven. De fondsenwerving daarvoor is opgestart.
Doordat de Stichting langzaam weer in financieel gezonder vaarwater komt worden
ook geleidelijk aan de activiteiten in het zomerseizoen uitgebreid om zo een goede
elk weer voorziening in de regio te vormen.
De musea en de erfgoedwinkel zijn sinds 2017 ook in de maanden buiten het
seizoen geopend, omdat het aantal toeristen in de parken buiten het traditionele
seizoen groeit.
Het vinden en behouden van een goed vrijwilligersteam blijft aandacht vragen, omdat
zij de ruggengraat van de organisatie vormen. Dank voor al het door hen verzette
werk in het afgelopen jaar.
Ook wordt gewerkt aan verjonging van het bestuur nu de Stichting weer op een
gezonde basis staat.
De samenwerking met Stichting De Grote Kerk Groede is nog niet gerealiseerd,
omdat zij daar (nog) niet aan toe zijn. Een gezamenlijk project dat in voorbereiding
was is daardoor gestopt.
Niettemin denken wij dat voor de toekomst samenwerking met andere museale en
culturele instellingen in de streek de weg is om te gaan. Met het Visserijmuseum in
Breskens is de samenwerking al een aantal jaren op de goede weg.
Voor de komende jaren voorzien we groei van het aantal bezoekers van 10 tot 20%
per jaar.
Maart 2018.
Het bestuur van Stichting Groede.
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Balans per 31-12-2017
31-12-2016

Activa

31-12-2017

Inventaris musea

€

1.500,00

€ 1.500,00

Inventaris winkel + verbouwing
Bouw brouwerij en inventaris

€
€

4.681,00
2.000,00

€ 2.901,00
€ 2.000,00

Verbeteringen musea incl. filmpjes
kas

€ 33.563,37
€
93,19

€ 29.563,37
€
227,95

Rabo-rekeningen
debiteuren

€
€

2.994,87
1.565,95

€ 1.329,32
€
360,00

te vorderen BTW
winkel voorraad

€
€

768,52
1.200,00

€
879,00
€ 1.600,00

Totaal

€ 48.366,90

€ 40.360,64

Eigen vermogen

€ 28.971,94

€ 24.391,48

kortlopende schulden Rabo

€

3.293,00

€ 1.625,00

achtergestelde lening
crediteuren

€
€

3.000,00
6.467,00

€ 3.000,00
€ 6.344,16

overige schulden
nog te investeren in toegang

€
€

1.634,96
5.000,00

€ 5.000,00

Totaal

€ 48.366,90

€ 40.360,64

Passiva
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Staat van baten en lasten 2017
Baten
Omzet winkel

€ 2.403,51

Verkoop toegangskaarten + arrangementen
overige baten

€ 11.220,33
€ 1.618,12

subsidie gemeente Sluis
sponsoring door verhuurder

€ 7.500,00
€ 3.000,00

overige sponsoring /donaties (RABO-clubactie en NL-doet)

€

Totaal baten

€ 26.441,57

Lasten
Inkoop winkel
Huur
Energiekosten
kosten activiteiten
kosten arrangementen
telefoon

€
€
€
€
€
€

1.244,44
6.420,00
1.767,56
559,54
1.965,16
997,17

contributies
drukwerk, reclame en advertentie kosten
financiering / bankkosten
verzekeringen
vergoeding vrijwilligers
inhuur personeel
huishouding
kantoorkosten
onderhoud inventaris

€
€
€
€
€
€
€
€
€

30,00
3.256,00
723,02
402,26
2.181,00
3.123,96
246,97
1.210,22
1.112,51

totaal lasten

€ 25.239,81

resultaat voor afschrijving
afschrijven

-

699,61

€ 1.201,76
€ 5.780,00
€ -4.578,24

resultaat na afschrijving

Het Vlaemsche Erfgoed

Slijkstraat 10 4503 BC Groede

www.het-vlaemsche-erfgoed.nl
Tel.: 0117-372414 - Fax: 0117-376254
Rabobank Groede: 36.95.35.960 t.n.v. Stichting Groede te Groede
Inschrijfnummer: K.v.K.Terneuzen: S 2101.95.05

