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Jaarverslag  2020  Stichting Groede.  

 

Ook bij ons heeft 2020 in het teken van de corona pandemie gestaan. Een hele tijd waren we gesloten. 

Gelukkig mochten we in de zomermaanden open zijn. Er moest wel rekening gehouden worden met strenge 

Corona-regelgeving. Er kon slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk aanwezig zijn in de museale 

items en er moest vooraf gereserveerd worden. De bezoekers, op een enkeling na, accepteerden de regels, 

belden van te voren of kwamen een bezoekafspraak maken. Doordat de bezoekersstroom zo gereguleerd 

werd was deze ook wel wat meer gespreid over de dag. Ook de mondkapjes regel werd goed toegepast. 

Voor de vrijwilligers was het fijn dat de formule weer draaide, die misten hun dagelijkse werkzaamheden en 

contacten ook. Wel was de inzet van de Juutsom medewerkers veel minder, omdat dit soms erg kwetsbare 

personen zijn, die lang niet mochten werken en zeker niet met publiek in aanraking mochten komen. De 

overige vrijwilligers hebben zich enthousiast ingezet. 

In het voorjaar was er tijd voor een paar vrijwilligers om passende klederdracht-achtige kleding te maken 
voor een aantal dames vrijwilligers. Dat gaf toen de formule weer open  ging  een leuke uitstraling in het 
straatje.  

 

Helaas werden door de pandemie alle geplande groepsbezoeken geannuleerd. 

Dat betekent, dat ondanks de toch onverwacht goede zomermaanden juli en augustus, we een behoorlijk 

omzetverlies hebben. En we vrezen dat dat voor 2021 ook zo zal zijn, omdat er nog steeds niet geboekt kan 

worden. Voor het komend voorjaar, waarin doorgaans de groepsbezoeken  gepland worden, staat nog niks 

geboekt en dat kan ook niet gezien de omstandigheden. En ook voor het najaar zijn er nog geen boekingen.  

 

Doordat we altijd weinig middelen hebben zijn we gewend om zuinig met wat we hebben om te gaan. De 

penningmeester heeft vanaf het begin van de pandemie heel kritisch naar de uitgaven gekeken. We hebben 

veel minder aan p.r. activiteiten uitgegeven, maar ook op culturele activiteiten, om de bezoeker meer te 

informeren, hebben we behoorlijk bezuinigd. En we hadden een meevaller wat betreft de energiekosten, 

door de zachte winter gebruikten we minder gas en kregen zodoende een behoorlijk bedrag terug. Helaas 

was er een brutale inbraak in ons entreegebouw. Een deel van de kosten hebben we vergoed gekregen van 

de verzekering, maar een aantal kosten moesten we toch zelf betalen ( incidentele kosten), dat was een 

tegenvaller. 

 

In onze Erfgoedwinkel worden naast de streekproducten van Elmare, houten speelgoed en souvenirs ook 

ambachtelijk geproduceerde kunstnijverheidsproducten verkocht. De mensen die deze unieke producten 

maken verrichten ook vrijwilligerswerk voor onze organisatie. Drie van hen zijn  ook regelmatig als 

gastvrouw aanwezig in onze museumformule.  

 

Het vinden en behouden van een goed vrijwilligersteam blijft steeds aandacht vragen, omdat zij de 

ruggengraat van de organisatie vormen. Het is lastig om mensen te vinden, die zich voor langer aan onze 

organisatie willen binden als gastvrouw of –heer. Ook voor het digitaliseren van de collecties en voor het 

beheer ervan lukt het niet om mensen ervoor te interesseren. Eenmalige activiteiten, zoals mee doen met 

de zomeractiviteiten, daarvoor lukt wel om mensen te krijgen. Zodoende kunnen we in de zomermaanden 

altijd een gevarieerd dagprogramma aanbieden. 

 

We danken alle vrijwillige medewerkers en Juutsommers voor hun enthousiaste inzet het gehele jaar door. 

Zonder hen zou het niet lukken. 

  

Januari 2021.  

Het bestuur van Stichting Groede.  
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Balans per 31-12-2020    

    
Activa 31-12-2019  31-12-2020 

 
 

  
Inventaris musea  €        2.812,25    €   2.812,25  

Inventaris winkel + verbouwing  €                   -      
Bouw brouwerij en inventaris  €                   -      
Verbeteringen musea incl. filmpjes  €      21.563,37    € 16.563,37  

kas  €           217,49    €      232,12  

Rabo-rekeningen  €        7.934,13    €   5.438,84  

debiteuren  
  

te vorderen BTW  €           594,00    €      281,00  

 
 

  
Totaal  €      33.121,24    € 25.327,58  

    

    

    
Passiva    

    
Eigen vermogen  €      22.271,24    € 18.257,58  

achtergestelde lening  €        3.000,00    €   2.400,00  

crediteuren  €        3.500,00    €      320,00  

nog te investeren in toegang en travalje  €        4.350,00    €   4.350,00  

 
 

  
Totaal  €      33.121,24   

 € 25.327,58  

    

    
  



  

Het Vlaemsche Erfgoed    Slijkstraat 10   4503 BC Groede   

          www.het-vlaemsche-erfgoed.nl  
Tel.: 0117-372414   E-mail: erfgoed@zeelandnet.nl  

Rabobank Groede: NL 35RABO0369.5359.60 t.n.v. Stichting Groede te Groede            
Inschrijfnummer: K.v.K.Terneuzen: S 2101.95.05  

Staat van Baten en Lasten 2020   

    

baten    

    

verkoop entree museum + arrangementen   €   8.117,84   

verhuur ruimten   €   1.500,00   

overige baten   €      434,16   

subsidie gemeente Sluis   €   7.500,00   

ontvangen rente   €          0,38   

sponsoring voormalige verhuurder   €      600,00   

sponsoring verhuurder    €      600,00   

totaal   € 18.752,38   

    

lasten    

huur erfgoedwinkel  €        3.000,00    

huur musea  €        3.420,00    

exploitatiekosten LK (energie)  €        3.072,21    

kosten activiteiten  €             79,90    

kosten arrangementen  €           182,00    

telefoon/internet  €           453,14    

contributies/abonnementen  €           221,10    

reclame/advertentie kosten  €        1.644,54    

rente en bankkosten  €           858,41    

representatiekosten  €             41,69    

verzekering  €           495,15    

vrijwilligersvergoeding  €           517,60    

inhuur personeel  €        2.446,64    

huishouding  €           231,72    

automatisering  €           542,34    

aquisitie  €           550,00    

kantoorkosten  €           152,71    

incidentele kosten  €           530,24    

onderhoud inventaris  €           358,76    

totaal  €      18.798,15    

    

Resultaat voor afschrijving   €       -45,77   

afschrijven    €  -5.000,00   

    

resultaat na afschrijving   €  -5.045,77   
 


