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ALGEMEEN

De stichting is opgericht op 3 december 1964. Bij notariële akte van 25 maart 1985 is
de naam gewijzigd in Stichting "Het Gouverneurshuis".

Bestuurders:
Bestuursindeling bij begin boekjaar 2017:
De heer J. Rooijmans (voorzitter)
De heer E. Boerma (secretaris)
De heer R. van der Aa (penningmeester)
Mevrouw A Lavèn (lid)
Mevrouw M van Egmond (lid)

Bestuursindeling bij einde boekjaar 2017:
De heer J. Rooijmans (voorzitter)
vacature (secretaris)
De heer R. van der Aa penningmeester
Mevrouw A Lavèn (lid)
Mevrouw M van Egmond (lid)

De bestuurleden zijn onbezoldigd bestuurder

Doelstelling van de stichting:
De stichting stelt zich ten doel (artikel 2 van de statuten):
Het geheel of gedeeltelijk verwerven, veilig stellen en/of bewaren casu quo herstellen
alsmede het voor het publiek ter beschikking en ter bezichtiging stellen van roerende
en onroerende goederen en gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis en
de cultuur, respectievelijk aanwezig zijn in de vesting Heusden en in het Land van
Altena en de wijze van leven van hen, die deze vesting of dit gebied bevolkt en gebruikt hebben.
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2017

In 2017 is het totaal aantal bezoekers voor Het Gouverneurshuis op eenzelfde niveau gebleven als in 2017.
Behalve op trouwgebied, waar we elk jaar sinds de heropening in 2014 een stijging laten zien.
De museale tak van Het Gouverneurshuis heeft weer 2 wisselexposities laten zien
en ook de culturele paragraaf heeft weer een vol jaar gedraaid.
Dit alles met net iets meer dan 50 vrijwilligers.
Die op basis van eigenaarschap ieder voor zich een gastheer/gastvrouw zijn en onze gasten zich echt welkom laten voelen.
Als bestuur en voorzitter is dat wellicht wel het onderwerp hetgeen mij het meest trots maakt.
In 2017 heeft het Gouverneurshuis op haar reguliere exploitatie,
voor het eerst sinds de heropening en in de geschiedenis van de stichting een klein positief resultaat laten zien.
Hetgeen een topprestatie is indien we kijken naar de kosten die gemoeid zijn met het onderhouden van de panden en de tuin.
Dit is dan ook nog wel meteen een zorg voor de toekomst.
Het onderhouden van een rijksmonument is een dure kwestie en steld ons voor een uitdaging de komende jaren.
Met een subsidie van enkele honderden euro's voor alle activiteiten van het museum vanuit de gemeente,
zullen we nog actiever moeten gaan zoeken naar financiering voor de onderhoudsparagraaf.
Top heden is dit gelukt als gevolg van de renovatie die is uitgevoerd in 2014

Financiële verantwoording:
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, na afloop waarvan de
penningmeester zo spoedig mogelijk een rekening van verantwoording opmaakt. Deze
wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting voorgelegd.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING:
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld,
zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Materiële vaste activa
De onder de materiële vaste activa opgenomen activa worden gewaardeerd tegen
boekwaarde nihil, omdat de aanschaffingsprijs direct ten laste van de exploitatie is
gebracht.
Voor de aanschaffingen van het Museum café zullen wij een afschrijvings periode hanteren van 5 jaar
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs.
Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden
opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING:
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en
lasten worden bepaald met inachtneming van de reeds hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.
WIJZIGINGEN OPSTELLING IN VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
Om aan de richtlijn van de AMBI verplichting te voldoen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd
Het uitsplitsen van de ondersteunende aktiviteiten van Het gouverneurshuis
Heusden, juli 2018
publiceren. Mocht u belangstelling hebben in de waarde van de collectie dan kun u dit schriftelijk
opvragen bij de Stichting. Om de veiligheid van onze collectie te waarborgen willen wij deze waarde
niet publiceren in ons Jaarverslag.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31-12-17
€

31-12-16
€

ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Museumcollectie
Inventaris

PM

VLOTTENDE ACTIVA
Kasgeld
Rabo Rekening-Courant
Rabo Project Rekening
Rabobank Spaar
Debiteuren
Overlopende posten
Voorraden

Totaal

P.M.
4.109

4.360

4.109

4.360

280
48.225
494
22.319
2.712
2.700
450
77.181

280
47.110
22.280
1.040
3.026
450
74.186

81.290

78.547

68.047
8.249

74.836
6.789-

76.296

68.047

6.5009.000
-

1.500
9.000
-

2.500

10.500

2.494
-

-

81.290

78.547

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Netto resultaat

BESTEMMINGSFONDSEN
Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis
Heusden, juli 2018
Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusden
DVD-productie
Bestemmingsfonds Exploitatie 2013 -2016
Bestemmingsfonds Museum inrichting

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Overige schulden
Totaal
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WINST- EN VERLIESREKENING 2017
2017

2016

€

€

BATEN
Subsidie
Donaties

1.672
28.656

1.672
10.612

Reguliere entrée
Ontvangsten en verhuur

57.292

2.358
51.250

TOTAAL BATEN

87.620

65.892

Inkoopwaarde omzet

38.210-

39.940-

Bruto-marge

49.410

25.952

13.363
3.763
12.793
0,01
10.900

1.822
3.925
1.991
10.915
0,01
13.561

40.819

32.214

8.591

6.262-

-

4.000-

5
347-

39
5664.000

342-

3.473

LASTEN
Exploitatiekosten
aanschaffingen
Representatiekosten
Huisvestingskosten
erfpacht
Algemene kosten

RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE
PROJECTEN
Totale Projectkosten 2016
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rente spaarrekening
bankkosten
Heusden, juli 2018
Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen

NETTO RESULTAAT

8.249
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6.789-

Pagina 8

