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Jaarverslag 2018 van de Stichting 

Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ 
 

Algemeen 
De Stichting Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks Gemintemuzejum’ is in 1999 opgericht 
om de relicten uit de rijke cultuurhistorie van het carnaval te ’s-Hertogenbosch, Oeteldonk 
te conserveren en toegankelijk te maken voor het publiek. Tevens worden in het museum 
bestaande rituele vieringen van het mondiale carnaval getoond. 

- Objecten, documentatie en archief op het gebied van carnaval worden verzameld en 
geregistreerd in het Adlib collectieregistratiesysteem. 

- Er wordt historisch onderzoek gedaan naar het carnaval 
- Voorbereidingen worden getroffen om educatieve programma’s met het thema 

carnaval te ontwikkelen. 
 

Bestuur en organisatie 
De basis van ons Muzejum zijn onze vrijwilligers. Het bestuur bedankt ze van harte voor hun 
inzet. Dankzij deze groep van medewerkers worden alle bezoekers persoonlijk ontvangen en 
rondgeleid door het museum. Door deze persoonlijke benadering krijgt de bezoeker op 
eenvoudige wijze alle informatie over het fenomeen carnaval in de stad ’s-Hertogenbosch. 
Het bestuur vindt deze functie bijzonder waardevol en investeert met veel plezier in een 
opperbeste onderlinge sfeer en gedegen opleidingen die ervoor zorgen dat onze suppoosten 
het visitekaartje zijn voor de stad ’s-Hertogenbosch. 
 
Een goede sfeer begint met een goede communicatie. Suppoosten en medewerkers worden 
actief geïnformeerd over het beleid en de plannen en kunnen steeds hun opmerkingen en 
bijdragen kwijt bij de coördinator. Eenmaal per jaar is er een algemene vergadering met een 
zeer grote opkomst. Daarin worden alle praktische zaken besproken. Voor de jaarlijkse 
studiereis geldt eenzelfde hoge opkomst. De reis was dit jaar naar Aalst (B) met o.a. een heel 
interessant bezoek aan de bouwhallen en het museum. Heel plezierig was de uitgebreide 
ontvangst door de Burgemeester op het stadhuis. 
 
Het bestuur werkt proactief aan de uitstraling van het Museum wat na 17 jaar en vele  
tienduizenden bezoekers onderhevig is aan slijtage. 
 
Dit jaar is de binnenkant van het museum geschilderd en hebben we een brand- 
inbraakinstallatie laten aanleggen. 
 
Er zijn dit jaar vier nieuwe suppoosten bijgekomen die momenteel in training zijn.  
Tot onze droefenis moeten we melden dat een inspirerende suppoost en de hoofdredacteur 
van onze nieuwsbrief Ruud Jongerius plotseling overleden is.  
 
 

http://www.gemintemuzejum.org/
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De samenstelling van het bestuur en medewerkers is als volgt: 
René van Amelsfoort, voorzitter 
Bert van Heeswijk, secretaris 
Hans van Hulsel, penningmeester 
Peter-Paul Lathouwers, vicevoorzitter en algemeen bestuurslid 
 
Rob van de Laar, conservator 
Christiaan Tomassen, coördinator PR en Communicatie  
Maarten Rovers, museumcoördinator 
Gert van Liempt, coördinator depot 
Jade Kerste Art Mediator  
Frits Cornelisse Commissaris 
Aantal suppoosten: 42 
Aantal medewerkers depot: 8 
 

Evenementen en activiteiten       

-     Doorlopende presentatie tentoonstelling nieuwe aanwinsten  
-     Tentoonstelling "Kostuums van Marjolein Hockers". 
-     Tentoonstelling “Prenten tentoonstelling”  bijzondere prenten en grafiek in eigen   
bezit. 
-     Tentoonstelling “Oeteldonkse schilderijen van Marian Janssen-Quaadvliet “   
-     Deelname aan het vaartochtprogramma van de Stichting de Binnendieze 
- Deelname aan de NS dagtrips organisatie 
- Deelname aan het scholenproject van de Oeteldonksche Club van 1882. 
- Vorig jaar is door twee van onze medewerkers Ruud Jongerius en Leo Gloudemans, 

een hele mooie documentaire gemaakt over het muzejum genaamd: ‘Op Sjouw door 
ons muzejum’ gemaakt. Speciaal voor de mensen die slecht ter been zijn en daardoor 
het muzejum niet kunnen bezoeken. Met deze documentaire hebben we 87 
bewoners van diverse verzorgingshuizen gelukkig kunnen maken. 

- Tijdens de officiële ontvangst door Heineken op Dinsdagochtend met carnaval werd 
Sjan van de Burgt officieel gehuldigd en onderscheiden door Prins Amadeiro XXVI. 
Een zeer eervolle gebeurtenis die de waardering binnen Oeteldonk voor het Museum 
en de medewerkers nog eens onderstreept 

 
Bezoekersaantallen 
Totaal aantal bezoekers in 2018: 4.809. In 2017 4878 
Weer een heel mooi resultaat. 
Het bestuur hoopt in 2019 minimaal te groeien naar 5.000 bezoekers.  
 

Financiën 
Het bestuur is er in geslaagd om op de begroting wederom sluitend te krijgen.  
Voor 2019 worden er geen tekorten voorzien. 
Voor meer informatie en details zie de bijgevoegde Financiële jaarrekening. 

http://www.gemintemuzejum.org/
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Bestuursactiviteiten 
- Nog steeds is de maandelijkse suppoostenborrel een zeer geslaagde activiteit. 
- Dit jaar is er weer een zeer succesvol medewerkersuitje geweest naar Aalst (B) 
- Op 25 april is er een medewerkersvergadering geweest.  
- Op 11 november was er weer een zeer geslaagde opening van ons Muzejumjaar. 

Mevrouw Ilse Reyner werd onderscheiden met de de Muzejum-onderscheiding  
“Het Diamanten Hart”.  

- Er zijn 5 bestuursvergaderingen geweest en twee vergaderingen met de Stichting 
‘Amadeirofonds’, Genootschap van het Oeteldonks Vaandel en de Oeteldonksche 
Club van 1882. 

- Momenteel zijn er1.068 volgers op facebook, een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. 
Bezoekers, die graag op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van het 
muzejum. 

- Verkoop van de muzejum-merchandising is dit jaar met bijna een derde gestegen. 
- Tijdens de Carnavalsdagen werden door duizenden mensen via de site gekeken naar 

de optocht en intocht. 
 

Vooruitblik          
Uiteraard zullen we in 2019 weer stevige aandacht geven aan de Social Media zoals 
Facebook en Twitter. Er zullen acties ondernomen worden om het bezoekersaantal op peil 
te houden via diverse mailings en media-uitingen. 
Mede dankzij de ontvangen subsidie, wordt er actief naar buiten getreden. Target voor 
volgend jaar is om minstens 5.000 bezoekers te behalen. 
 
Dit jaar zal extra aandacht gegeven worden aan het verkrijgen van interessante merchandise 
artikelen. Het ‘Grôôt Magistraol Oeteldonks Drieluik’ zal hierin zeker een plaats krijgen. (Zie 
You Tube voor nadere uitleg) 
 
Het bestuur heeft besloten om in 2019 nieuwe vloerbedekking door het museum te leggen. 
          
Het bestuur spreekt de wens uit dat het komende jaar weer op een constructieve wijze met 
elkaar aan een verdere professionalisering van het Nationaal Carnavalsmuseum ‘Oeteldonks 
Gemintemuzejum’ gebouwd kan worden, in goede harmonie en vriendschappelijke sfeer. 
            
De contacten met de besturen van de Vereniging Oeteldonksche Club van 1882, van de 
Stichting ‘Amadeirofonds' en van de Stichting ‘Genootschap van het  
Oeteldonks Vaandel’ zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van ons 
museum. Het bestuur is deze organisaties zeer erkentelijk voor hun positieve bijdragen en 
tot wederdienst bereid! 
 
 
8 maart 2019 
 
René van Amelsfoort, voorzitter   Bert van Heeswijk, secretaris 

http://www.gemintemuzejum.org/
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L.S. 

 

Op de navolgende pagina’s treft u het financiële jaarverslag 2018 aan. 

Dit jaarverslag is, na het houden van enkele steekproeven, samengesteld door 

mevrouw Annelies Scholten van het Administratiekantoor AH&T B.V. te Grave. 

De relevante pagina’s uit haar rapport hebben wij te uwer informatie in dit verslag 

opgenomen. 

Rosmalen, 20 maart 2019 

 

 

Hans van Hulsel,  

penningmeester 
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Administratiekantoor AH&T B.V.

Lomberdstraat 8 Oeteldonks Geminte Muzejum

5361GP Grave

Tel: 0486-421055 Zusters van Orthenpoort 27

5211ND  'S HERTOGENBOSCH

Referentie: AdK Grave, 20 maart 2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte bestuursleden,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw 

stichting.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Oeteldonks Geminte Muzejum te Den 

Bosch samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting 

verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit 

het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast 

hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen 
op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor AH&T B.V.

Annelies Scholten de Kreij

- 9 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuurssamenstelling

Blijkens de akte d.d. 22 december 1999 werd de stichting Oeteldonks Geminte Muzejum per 12 maart 1966

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17121113.

De doelstelling van Oeteldonks Geminte Muzejum wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

Doel van de stichting:

1. de realisatie en instandhouding van een museum waarin relicten uit de rijke cultuurhistorie van het

carnaval te s’-Hertogenbosch en in het bijzonder Oeteldonk en de bestaande rituele vieringen van de

monsiale carnavalsuitingen op museaal verantwoorde wijze worden getoond;

2. het verzamelen van objecten, documentatie en archief op dat gebied;

3. het stimuleren en beschikbaar stellen van onderzoeksbronnen en het (mede) samenstellen van

educatieve programma’s

Voorzitter 

(sedert 02-07-2012)

Renatus Gerhardus Maria van Amelsfoort

Koepelweg 11, 5263 AS  Vught

Geb.: 22-05-1961

Secretaris 

(sedert 18-12-2012)

Hubertus Maria Franciscus van Heeswijk

Anjervallei 14, 5237 LD  ‘s-Hertogenbosch

Geb.: 23-09-1946

Penningmeester 

(sedert 25-07-2013)

Johannes Adrianus Maria van Hulsel

Venusstraat 1, 5241 JK  Rosmalen

Geb.: 18-04-1946

Bestuurslid

(sedert 02-07-2012)

Petrus Henricus Augustinus Lathouwers

Snippenlaan 2, 5263 ES  Vught

Geb.: 28-06-1948

Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd

- 10 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch  

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 39.540 100,0% 38.003 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 4.837 12,2% 5.650 14,9%

Bruto bedrijfsresultaat 34.703 87,8% 32.353 85,1%

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.479 6,3% 3.051 8,0%

Overige personeelskosten 3.082 7,8% 4.314 11,4%

Huisvestingskosten 14.793 37,4% 14.077 37,0%

Exploitatiekosten 3.234 8,2% 2.347 6,2%

Verkoopkosten 4.019 10,2% 3.334 8,8%

Kantoorkosten 3.302 8,4% 4.405 11,6%

Algemene kosten 1.552 3,9% 438 1,2%

Som der bedrijfskosten 32.461 82,2% 31.966 84,2%

Bedrijfsresultaat 2.242 5,6% 387 0,9%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 0,0% 18 0,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -901 -2,3% -870 -2,3%

Som der financiële baten en lasten -892 -2,3% -852 -2,2%

Resultaat 1.350 3,3% -465 -1,3%

2018 2017

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

- 11 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch  

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Omzet 1.537

Daling van:
Inkoopwaarde van de omzet 813

Afschrijvingen materiële vaste activa 572

Overige personeelskosten 1.232

Kantoorkosten 1.103

5.257

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9

Stijging van:
Huisvestingskosten 716

Exploitatiekosten 887

Verkoopkosten 685

Algemene kosten 1.114

Rentelasten en soortgelijke kosten 31

3.442

Stijging resultaat 1.815

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 1.815. De ontwikkeling van het resultaat 2018

ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

- 12 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden 959 76

Vorderingen 2.174 2.541

Liquide middelen 15.360 15.348

Totaal vlottende activa 18.493 17.965

Af: kortlopende schulden 10.000 6.299

Werkkapitaal 8.493 11.666

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 10.848 13.327

10.848 13.327

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 19.341 24.993

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 15.343 13.993

Voorzieningen 4.000 11.000

19.343 24.993

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201731 december 2018

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017

gedaald met € 3.173.

- 13 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 10.848 13.327

10.848 13.327

Vlottende activa

Voorraden 
Gereed product en handelsgoederen 959 76

959 76

Vorderingen 
Handelsdebiteuren - 13

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.907 1.845

Overige vorderingen 267 112

Overlopende activa - 571

2.174 2.541

Liquide middelen 15.360 15.348

Totaal activazijde 29.343 31.292

31 december 2018 31 december 2017

- 14 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Resultaat boekjaar 1.350 -465

Kapitaal 13.993 14.458

15.343 13.993

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 4.000 11.000

4.000 11.000

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 8.380 5.320

Overige schulden 1.620 979

10.000 6.299

Totaal passivazijde 29.343 31.292

31 december 2018 31 december 2017
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Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch

2.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Netto-omzet 39.540 38.003

Inkoopwaarde van de omzet 4.837 5.650

Bruto bedrijfsresultaat 34.703 32.353

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.479 3.051

Overige personeelskosten 3.082 4.314

Huisvestingskosten 14.793 14.077

Exploitatiekosten 3.234 2.347

Verkoopkosten 4.019 3.334

Kantoorkosten 3.302 4.405

Algemene kosten 1.552 438

Som der bedrijfskosten 32.461 31.966

Bedrijfsresultaat 2.242 387

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9 18

Rentelasten en soortgelijke kosten -901 -870

Som der financiële baten en lasten -892 -852

Resultaat 1.350 -465

2018 2017
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Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Gereed product en handelsgoederen

Vorderingen

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Oeteldonks Geminte Muzejum, statutair gevestigd te Den Bosch is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 17121113.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De voorraad wordt gewaardeerd op inkoopwaarde.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het

economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende

verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt

gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

De waardering van activa en passiva vindt 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.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.

- 17 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van

de voorraden.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen.

- 18 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 30.485

Cumulatieve afschrijvingen -17.158

Boekwaarde per 1 januari 13.327

Afschrijvingen -2.479

Mutaties 2018 -2.479

Aanschafwaarde 30.485

Cumulatieve afschrijvingen -19.637

Boekwaarde per 31 december 10.848

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraad verkoopartikelen 959 76

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren - 13

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.907 1.845

Overige vorderingen

Overige vordering 267 112

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Afschrijvingspercentages:

- 19 -



Oeteldonks Geminte Muzejum te 's Hertogenbosch  

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende activa

Overlopende activa - 571

Liquide middelen

ING Bank N.V. 15.250 14.841

Kas 110 507

15.360 15.348
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Kapitaal 13.993 14.458

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen - 5.000

Voorziening onderhoud inventaris/audio 4.000 5.000

Voorziening jubileum - 1.000

4.000 11.000

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Stand per 1 januari 5.000 5.000

Onttrekking -5.000 -

Voorziening groot onderhoud gebouwen - 5.000

Voorziening onderhoud inventaris/audio
Stand per 1 januari 5.000 5.000

Onttrekking -1.000 -

Stand per 31 december 4.000 5.000

Voorziening jubileum
Stand per 1 januari 1.000 1.000

Onttrekking -1.000 -

Stand per 31 december - 1.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 8.380 5.320

Overige schulden

Rekening courant derden 251 232

Declaraties 87 38

RC Rob van der Laar 150 -

Bankkosten 237 214

Brabant Marketing 400 -

Club 99 vooruitbetaald 495 495

1.620 979

Rekening courant derden
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RC Isabella Pieke 108 34

RC Marion Janssen-Quaadvliet 69 -

De Kikvorschen 18 50

Brennickmeijer/Kikvorschen - 15

RC Sander Matthijsen - 60

Marion Zijlstra 56 73

Stand per 31 december 251 232
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Omzet

Entreegelden 12.323 12.719

Entreegelden (op rekening) 1.737 1.899

Verkoop OGM Artikelen 3.245 1.569

Bijdrage-donaties OC-1882 - 2.955

Giften Sponsors 1.798 554

Subsidie Stg Oeteldonks Vaandel 5.000 5.000

Subsidie Gemeente 's Hertogenbosch 5.000 5.000

Club 99 1.989 1.989

Verkoop OC Artikelen 4.948 6.312

Verkoop Miraokul artikelen 3.500 6

39.540 38.003

647 357

4.190 5.293

4.837 5.650

2.479 3.051

443 974

1.552 1.867

844 795

243 678

3.082 4.314

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 1.111 1.111

Onderhoud onroerend goed 241 -

Onderhoud klein inventaris 1.399 -

Gas, water en elektra 6.670 8.033

Gemeentelijke belastingen 1.206 1.206

Depotkosten 1.361 508

Servicekosten 2.329 2.070

Schoonmaakkosten 476 1.097

Overige huisvestingskosten - 52

14.793 14.077

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 4% gestegen.

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen OGM Artikelen

Inkoop OC Artikelen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris

Suppoostenkosten

Suppoosten bijeenkomsten

Suppoosten Studiedag
Verteer Suppoosten

Overige Suppoostenkosten
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2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

2.496 1.129

738 -

- 1.218

3.234 2.347

2.550 2.653

153 60

- 107

1.316 514

4.019 3.334

671 186

153 87

246 219

- 411

529 430

1.703 1.468

- 1.407

- 197

3.302 4.405

1.113 438

Exploitatie

Kleine verwervingen 

Evenementenverzekering

Diverse kosten exposities

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 

Representatiekosten 

Reis- en verblijfkosten 

Overige verkoopkosten 

Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden

Drukwerk

Portikosten 

Vergaderkosten

Telecommunicatie

Internetkosten

Kosten automatisering

Contributies en abonnementen

Algemene kosten

Verzekeringen algemeen

Overige algemene kosten 439 -

1.552 438
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2018 2017

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate deposito 9 18

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 904 865

Overige rentelasten -3 5

901 870

 - 25 -



Stg. National Carnavalsmuseum te 's-Hertogenbosch

2.6 Resultaat / Budgetvergelijking 2018

Resultaat Budget Verschillen

€ € € € € €

Entreegelden en donaties 31.347 31.900 -553

Opbrengst handel 3.355 2.500 855

Bruto bedrijfsresultaat 34.702 34.400 302

Kosten

Kosten suppoosten 3.080 3.600 -520

Museum verwervingen 2.496 1.500 996

Kosten depot 3.690 2.700 990

Expositiekosten 738 1.800 -1.062

Huisvestingskosten 11.103 10.100 1.003

Verkoopkosten 4.019 3.400 619

Algemene kosten 4.854 5.100 -246

Financiële baten en lasten 892 600 292

30.872 28.800 2.072

Resultaat voor afschrijvingen 3.830 5.600 -1.770

Afschrijvingen 2.479 3.500 -1.021

Netto resultaat 1.351 2.100 -749
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