Financieel Jaarverslag 2021 Stichting Groede.
Doelstelling van de Stichting is:
Het behoud en bevordering van de culturele en natuurwetenschappelijke waarden en
cultuur in West Zeeuws Vlaanderen en in de kern Groede in het bijzonder, alsmede
het bevorderen van de leefbaarheid in West Zeeuws Vlaanderen in het algemeen en
Groede in het bijzonder, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van
culturele evenementen in West Zeeuws Vlaanderen, het zorgen voor de
instandhouding van onroerende en roerende culturele goederen in West Zeeuws
Vlaanderen, het eventueel in eigendom, genot of beheer verwerven van zodanige
cultuurgoederen ( waaronder ook op de monumentenlijst geplaatste onroerende
goederen) en het zo nodig – om instandhouding mogelijk te maken – exploiteren van
zodanige goederen.
Organisatie gegevens:
Naam: Stichting Groede
Deze exploiteert de formule ‘Het Vlaemsche Erfgoed’, een straatlengte musea.
Adres: Slijkstraat 10, 4503 BC Groede
Tel. 0117-401424; email: erfgoed@zeelandnet.nl
Website: het-Vlaemsche-Erfgoed.nl
Kvk: 21019505
Btw: NL09546182B01

Samenstelling bestuur:
A.P.J. Oosterling voorzitter
F. Rodts ( collecties )
C.A. Oosterling-Versluijs secretaris/penningmeester
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Medewerkers:
Een aantal vrijwillige medewerkers die optreden als gastvrouw en –heer en
onderhoudswerkzaamheden doen en andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve
van het ontvangst van gasten en onderhoud collecties/museale items.
Zorginstelling Juutsom, die een dependance in de straat heeft verricht hand- en
spandiensten zoals schoonmaak werkzaamheden, coördinatie werkzaamheden o.a. voor
groepsontvangsten en diverse andere uitvoerende werkzaamheden in de formule.

Beroep en nevenfuncties van bestuursleden:
A.P.J. Oosterling is gepensioneerd leraar, singer-songwriter en voorzitter van St.
Monumentenbehoud Groede. Ook is hij stafmedewerker bij Yot VZW Brugge. Hij heeft een
huistheater in de straat van Het Vlaemsche Erfgoed en ontvangt daar groepen.

F. Rodts is edelsmid en organist. Hij is voorzitter van ‘VZW Vrienden van Watervliet’ en
bestuurslid van St. Monumentenbehoud Groede.
C.A. Oosterling-Versluijs is gepensioneerd organisatieadviseur en counselor. Zij is
bestuurslid van St. Monumentenbehoud Groede, St. Jota te Oostburg en St. Klara te
Waterlandkerkje.

Beleid eigen vermogen.
Ons eigen vermogen is klein en nodig om financiële strubbelingen het hoofd te kunnen
bieden ( zoals het laat krijgen van toegezegde subsidiegelden).
Alle activiteiten en middelen zijn er op gericht om de collecties in stand te houden.

Risico’s.
Operationeel:
=De corona periodes zijn niet alleen van invloed op het aantal bezoekers, maar hebben ook
veel invloed op de vrijwillige en Juutsom medewerkers, die ineens hun dagelijkse
bezigheden kwijt zijn.
=Het gebrek aan financiële middelen om de collecties goed in stand te houden,
= om activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren,
= om een coördinerend medewerker te kunnen betalen, die eerste aanspreekpunt van de
Stichting kan zijn voor de vrijwilligers, voor de bezoekers, voor derden etc.
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Kort jaarverslag.
Het eerste half jaar van 2021 konden we nauwelijks open zijn in verband met de corona
pandemie. In zomermaanden mochten we weer open zijn en hebben we onze schade
grotendeels ingehaald wat betreft bezoekers aantallen. De vrijwillige medewerkers tezamen
met de Juutsom medewerkers hebben hard gewerkt en vele mensen een leuke tijd bezorgd
in Het Vlaemsche Erfgoed.
Veel extra activiteiten hebben we niet kunnen doen behalve een paar weken workshops in
de zomermaanden in de Lutherse kerk.
De groepsbezoeken waren helemaal weggevallen en zijn ook niet meer op gang kunnen
komen in dit verslag jaar.
We hebben veel inspanningen verricht om te proberen er vrijwilligers bij te krijgen maar dat
is niet gelukt helaas. Ook de bezetting van het bestuur baart zorgen. Wel is eind van het
jaar Florian Rodts toegetreden tot het bestuur met als speciale aandachtspunt collecties.
We hebben weer contact met de gemeente gezocht voor overleg over de continuïteit van de
Stichting / Het Vlaemsche Erfgoed. Wij zijn er van overtuigd, dat we passen in het totaal
plaatje, dat de gemeente op cultureel/museaal gebied aanbiedt aan de toerist. Dat daarmee
een economischer trekker is.
Een cultureel product van deze omvang kan financieel niet zelfstandig zijn, zoals ook de
anderen in de regio dat niet zijn. Een aantal van hen krijgt echter veel meer financiële
ondersteuning van de gemeente dan wij, zodat ze een of meer medewerkers in dienst
kunnen hebben en middelen hebben om hun huisvesting te bekostigen en activiteiten te
ontplooien.
Al een aantal jaren krijgen we een bijdrage uit de pot leefbaarheid van de gemeente. Daar
zijn we blij mee, maar deze is niet toereikend om de organisatie in stand te houden, om
collecties te onderhouden etc. Laat staan om een betaald coördinator, die volgens onze
analyse nodig is, te betalen. Deze zou ook een deel van de bestuur problematiek oplossen,
omdat het bestuur dan meer toezicht houdend kan worden en minder betrokken moet zijn
bij de dagelijkse uitvoering. Dat soort zaken hebben we weer besproken. We hebben nu de
toezegging dat de gemeente een onderzoek door Erfgoed Zeeland laat doen naar onze
situatie.
We zijn altijd heel zuinig en proberen de tering naar de nering te zetten en we hebben
fantastische vrijwilligers en partners, die allen bereid zijn mee te denken en te doen om alles
met geringe middelen uit te voeren. Maar de spanwijdte is financieel zeer gering.
We danken alle vrijwillige medewerkers en Juutsommers voor hun enthousiaste inzet het
gehele jaar door. Zonder hen zou het niet lukken.
Het bestuur van Stichting Groede

Januari 2022.
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Activa

31-12-2020
€
2.812,25

Inventaris musea

31-12-2021
€
2.812,25

Film LK

€
6.050,00

BeeldschermLK

€
1.463,99

Verbeteringen musea incl. filmpjes

€
16.563,37

€
11.563,37

kas

€
232,12

€
145,00

Rabo-rekeningen

€
5.438,84

€
13.604,85

te vorderen BTW

€
281,00

€
191,45

Totaal

€
25.327,58

€
35.830,91

Eigen vermogen

€
18.257,58

€
16.022,43

achtergestelde lening

€
2.400,00

€
1.800,00

crediteuren

€
320,00

€
5.658,48

Passiva
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nog te investeren in toegang en travalje

€
4.350,00

€
4.350,00

reservering onderhoud collecties

€
3.000,00

reservering onderhoud inventaris

€
5.000,00
€
25.327,58

Totaal
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€
35.830,91

Staat van Baten en Lasten 2021
baten

verkoop entree museum + arrangementen

€
11.081,19

verhuur ruimten

€
550,00

overige baten

€
347,81

subsidie gemeente Sluis

€
7.500,00

Corona compensatie *)

€
4.381,17

Overige subsidies / donaties**)

€
15.659,01

ontvangen rente

€
0,33

sponsoring voormalige verhuurder

€
600,00

sponsoring verhuurder

€
600,00

totaal

€
40.719,51

lasten

€
3.000,00

huur erfgoedwinkel
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huur musea

€
3.420,00

exploitatiekosten LK (energie)

€
2.939,17

kosten activiteiten

€
248,40

kosten arrangementen

€
51,97

projectbegeleiding

€
2.700,00

telefoon/internet

€
708,06

contributies/abonnementen

€
231,67

reclame/advertentie kosten

€
2.226,61

rente en bankkosten

€
791,67

representatiekosten

€
257,90

verzekering

€
502,58

vrijwilligersvergoeding

€
224,52

inhuur personeel

€
4.462,81

huishouding

€
122,23

automatisering

€
3.845,24

acquisitie

€
550,00
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kantoorkosten

€
215,88

incidentele kosten

€
409,85

onderhoud inventaris

€
382,09

totaal

€
27.290,65

Resultaat voor afschrijving

€
13.428,86

afschrijven

€
-7.000,00

€
6.428,86

resultaat na afschrijving

*) dit was voor 2020
**) verkregen van fondsen voor het maken van een íntroductie film op het Vlaemsche
Erfgoed m.n. voor de groepsbezoeken
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