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 Jaarverslag  2019  Stichting Groede.  

 
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de bezoekers zo goed mogelijk verwelkomen en 

om kleine zaken op te knappen. Juutsom, de zorginstelling die een dependance dag 

besteding in onze formule heeft,  heeft op zich genomen om de museale items 

regelmatig schoon te maken en houdt ook de straatjes en het pleintje schoon. Dat is erg 

fijn en verlicht de taak van de vrijwilligers. 

 

Het vinden en behouden van een goed vrijwilligersteam blijft  nog 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. Voor eenmalige activiteiten, zoals mee doen met de 

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

zomermaanden altijd een gevarieerd dagprogramma aanbieden. 

 

De vernieuwde travalje is geplaatst. Daarvoor veel dank aan een groep vrijwilligers van 

het Goese ambachtencentrum, die deze gemaakt hebben.  

  

Het was het eerste jaar, dat we als Stichting ons volledig konden richten op de museale 

activiteiten, omdat de winkelactiviteiten door VersenLekker overgenomen zijn. Het 

winkeltje VersenLekker is tezamen met onze ontvangstruimte in één ruimte gevestigd. 

Het werkt goed, de medewerkers van Het Vlaemsche Erfgoed en de medewerkers en 

cliënten van St. Juutsom  ondersteunen elkaar waar nodig.  

  

We danken alle vrijwillige medewerkers en Juutsommers voor hun enthousiaste inzet 

het gehele jaar door. Zonder hen zou het niet lukken. 

  

April 2020.  

Het bestuur van Stichting Groede.  
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Balans per 31-12-2019    

    
Activa 31-12-2018  31-12-2019 

 
 

 
 

Inventaris musea  €           1.500,00    €        2.812,25  

Inventaris winkel + verbouwing  €           1.121,00    €                   -    

Bouw brouwerij en inventaris  €           1.000,00    €                   -    

Verbeteringen musea incl. filmpjes  €         25.563,37    €      21.563,37  

kas  €              215,69    €           217,49  

Rabo-rekeningen  €           4.486,12    €        7.934,13  

debiteuren  €                75,00   
 

te vorderen BTW  €              744,00    €           594,00  

 
 

 
 

Totaal  €         34.705,18    €      33.121,24  

    

    

    
Passiva    

    
Eigen vermogen  €         19.348,09    €      22.271,24  

achtergestelde lening  €           3.000,00    €        3.000,00  

crediteuren  €           6.707,09    €        3.500,00  

nog te investeren in toegang en travalje  €           5.650,00    €        4.350,00  

 
 

 
 

Totaal  €         34.705,18    €      33.121,24  
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Staat van Baten en Lasten 2019   

    

baten    

verkoop entree museum + arrangementen   €     12.499,01   

verhuur ruimten   €       1.500,00   

overige baten   €          312,77   

subsidie gemeente Sluis   €       7.500,00   

ontvangen rente   €              0,36   

sponsoring voormalige verhuurder   €       3.000,00   

sponsoring verhuurder    €          600,00   

totaal   €     25.412,14   

    

lasten    

huur erfgoedwinkel  €           3.000,00    

huur musea  €           3.420,00    

exploitatiekosten LK (energie)  €           3.824,88    

kosten activiteiten  €              500,00    

kosten arrangementen  €           1.168,50    

telefoon/internet  €           1.181,55    

contributies/abonnementen  €              415,75    

reclame/advertentie kosten  €           2.887,50    

rente en bankkosten  €              750,33    

representatiekosten  €                75,52    

verzekering  €              556,82    

vrijwilligersvergoeding  €              238,75    

inhuur personeel  €           2.082,64    

huishouding  €              286,97    

automatisering  €              235,73    

acquisitie  €              600,00    

kantoorkosten  €                81,24    

incidentele kosten  €                20,00    

onderhoud inventaris  €              230,00    

totaal  €         21.556,18    

    

Resultaat voor afschrijving   €       3.855,96   

afschrijven    €      -6.121,00   

    

resultaat na afschrijving   €      -2.265,04   

 


