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Financieel verslag 2018
Winst- en verliesrekening
Inkomsten
1
2
3
4
5
6
7

Structurele subsidies
Incidentele subsidies/sponsoring
Entreegelden
Rente baten
Donateursgelden
Verkopen Museumwinkel
Overige baten
Totaal baten

2018

2017

329.960,80
0,00
64.536,76
31,32
9.016,80
22.690,07
53.384,06

327.406,80
12.120,00
59.741,82
226,60
7.099,04
19.226,22
51.109,56

479.619,81

476.930,04

305.529,30
52.321,78
23.009,43
10.652,34
4.159,72
14.313,38
32.225,60
25.130,28

327.607,94
41.309,26
22.681,50
1.858,73
3.015,72
11.873,07
48.638,45
11.837,07

467.341,83

468.821,74

12.277,98

8.108,30

1.691,70
10.586,28
12.277,98

2.575,20
5.533,10
8.108,30

Uitgaven
8
9
10
11
12
13
14
15

Personeelslasten
Huisvestingskosten
Algemeen/Kantoor/administratiekosten
Tentoonstellingskosten
Advertentie/promotiekosten
Inkoop
Onderhoud gebouwen/terreinen
Overige lasten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo
Exploitatiesaldo FH
Exploitatiesaldo AH

Het resultaat is geboekt t.l.v. exploitatiereserve.
Dokkum 8 mei 2019
G.I.W. Dragt, directeur-conservator
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Toelichting op de rekening
Incidentele inkomsten groot € 263,991
Zoals te zien, sloot 2018 met een positief saldo. In het grote overschot van Museum Dokkum
zit het bedrag van 10.000 euro dat verkregen werd van de opgeheven Fryske
Kostúmkommisje te Leeuwarden. Het is een doelsubsidie dat wil zeggen dat het dient te
worden gebruikt voor de textielcollectie in brede zin (conservering, ontsluiting, expositie).
Door het positieve resultaat kon de exploitatiereserve aangevuld worden; die sloot op
ongeveer € 65.000 voor elk museum. Voor sommigen lijkt dat mogelijk tamelijk veel maar de
praktijk van vele jaren heeft geleerd dat daar in korte tijd verandering in kan komen. Dat kan
komen doordat er bijvoorbeeld plotseling geld moet zijn voor aanschaf ten behoeve van de
collectie of reparaties aan huizen of schepen; maar het heeft er ook mee te maken dat het
museum kostbare apparatuur zoals alarm- en kassasystemen in één keer afschrijft. Zijn deze
systemen en apparaten aan hun eind dan moeten ze direct vervangen worden zonder dat
deze uitgaven op de begroting stonden; dat kan dan alleen uit de exploitatiereserve.
De jaarrekening geeft het financiële resultaat van de onderneming weer. Wat er minder
direct uit naar voren komt, is het totaal aan incidentele subsidies en andere extra inkomsten;
die bedragen namelijk (dus afgezien van de reguliere subsidie van de gemeente) meer dan
twee en halve ton (€ 263.991)! Het is namelijk zo dat allerlei projecten alleen doorgang
vinden als daar ook incidentele inkomsten tegenover staan. Boekhoudkundig hoort zo’n
project op nul uit te komen dus op het eindresultaat van de onderneming heeft het geen
invloed. Verder verzekert het museum de eigen collectie niet, uitgaande van de gedachte dat
de historische objecten toch onvervangbaar zijn, niet opnieuw gekocht kunnen worden als
ze verloren gaan. Bovendien zou de verzekeringspremie het desbetreffende museum snel
tot de bedelstaf zou veroordelen. Alleen bruiklenen, zowel de langdurige als de tijdelijke,
worden verzekerd waarbij overigens wel een vervangingswaarde of handelswaarde wordt
gehanteerd. Binnen een aantal musea, zoals ons samenwerkingsverband Zuiderzeecollectie,
is inmiddels afgesproken om ook bruiklenen van elkaar niet meer te verzekeren. Men staat
bij een bruikleen waarbij iets mis gaat alleen garant voor herstel bij schade als dat mogelijk
is. Toch is het wel nuttig eens om naast de incidentele subsidies voor projecten ook de
waardevermeerdering van de eigen collectie inzichtelijk te maken.
Het totaal aan incidentele inkomsten groot € 263,991 is als volgt opgebouwd.
Schenking in geld (toevoeging fondsen): 10.000
Gesponsorde aankopen: 4.500
Waarde van schenkingen: 134.000
Waarde van langdurige bruiklenen: 52.500
Incidentele subsidie voor collectie-ontsluiting: 17.900
Incidentele subsidie voor collectie-onderzoek: 1.500
Incidentele subsidie voor collectie-restauratie (draaiorgel): 13.325
Incidentele subsidie voor opknappen museumschip de aak: 10.750
Waarde van vrijwilligersuren voor opknappen aak: 11.000
Verhuurinkomsten trekschuit: 3.250
Inkomsten uit afstoting muziektent: 3.630
Inkomsten uit acties museumvrijwilligers 1.636
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