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1. Accountantsrapport 



Stichting exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk 
Laan van Hilbelink 6 
7101 WG Winsterwijk 

Winterswijk, 9 april 2020 
Ons kenmerk: 03801378/2019 

ti Opdracht 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstel-
lingsverklaring. 

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk 

De jaarrekening van Stichting exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk te Winsterwijk is door 
ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben 
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting exploitatie Het 
Museum in het Hart van Winterswijk. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 
de door u verstrekte gegevens. 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen 
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 



1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten 

2019 
€ 

Nettobaten 46.773 100,0 

Lasten uit hoofde van perso-

 

neelsbeloningen 0 0,0 
Afschrijvingen op immateriële, 
materiële vaste activa en vast-

 

2018 Mutatie 
€ % € 
47.610 100,0 (837) (1,8) 

196 0,4 (196) (100,0) 

goedbeleggingen 22.995 49,2 23.064 48,4 (69) (0,3) 

Overige lasten 33.641 71,8 17.064 35,8 16.577 97,1 

Totaal van som der kosten 56.636 121,0 40.324 84,6 16.312 40,5 

Totaal van bedrijfsresultaat (9.863) (21,0) 7.286 15,4 (17.149) (235,4) 

Financiële baten en lasten (802) (1,7) (785) (1,6) (17) (2,2) 

Totaal van netto resultaat (10.665) (22,7) 6.501 13,8 (17.166) (264,1) 

Resultaatanalyse 

2019 

Resultaatverhogend 
Lagere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 
Lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoed-

 

beleggingen 

Resultaatverlagend 
Lagere brutowinst 
Hogere overige lasten 
Lagere financiële baten en lasten 

Daling van het saldo van baten en lasten 

Analyse van de brutowinst 

€ € 

196 

 

69 

  

265 

837 

 

16.577 

 

17 

  

17.431 

 

17.166 

  

2019 

 

€ 

 

(837) 



1.4 Financiële positie 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende 
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling 
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm. 

Financiële structuur 

 

31-12-2019 

 

31-12-2018 

 

€ % € 

 

Activa 

    

Materiële vaste activa 117.115 68,0 140.110 64,9 
Vorderingen 3.104 1,8 5.665 2,7 
Liquide middelen 51.928 30,2 70.023 32,4 

 

172.147 100,0 215.798 100,0 

  

Passiva 

    

Stichtingsvermogen 79.838 46,4 90.503 41,9 
Bestemmingsfondsen 8.661 5,0 13.000 6,0 
Langlopende schulden 65.844 38,2 70.211 32,5 
Kortlopende schulden 17.804 10,4 42.084 19,6 

 

172.147 100,0 215.798 100,0 

  

Analyse van de financiële positie 

       

31-12-2019 31-12-2018 

   

€ € 

Op korte termijn beschikbaar 

    

Vorderingen 

  

3.104 5.665 
Liquide middelen 

  

51.928 70.023 

   

55.032 75.688 
Kortlopende schulden 

  

(17.804) (42.084) 
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 

  

37.228 33.604 

Vastgelegd op lange termijn 
Materiële vaste activa 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 

Financiering 

117.115 140.110 

154.343 173.714 

Stichtingsvermogen 79.838 

 

90.503 
Bestemmingsfondsen 8.661 

 

13.000 
Langlopende schulden 65.844 

 

70.211 

 

154.343 

 

173.714 



Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne 
bereid 

Winterswijk, 9 april 2020 

Alfa Accountants en Adviseurs B.V. 

drs. B. Veldhuizen RA 



F 

2. Jaarrekening 



2.1 Balans per 31 december 2019 

(na voorstel resultaatverdeling) 

31-12-2019 
€ €  

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 1 
Bouwkundige aanpassingen 93.517 
Inrichting juniorlab en de werkruimtes 23.598 

117.115 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 0 
Overige vorderingen 3 732 
Overlopende activa 4 2.372 

Liquide middelen 5 51.928 

172.147 

31-12-2018 
€ € 

112.222 

 

27.888 

  

140.110 

108 

 

3.017 

 

2.540 

  

5.665 

 

70,023 

  

215.798 



  

31-12-2019 

  

€ € 

PASSIVA 

  

Stichtingsvermogen 6 

 

Herwaarderingsreserve 7 79.764 
Overige reserve 8 74 

  

79.838 

Bestemmingsfondsen 9 8.661 

Langlopende schulden 10 

 

Achtergestelde leningen 11 65.844 

Kortlopende schulden 

  

Schulden aan leveranciers en handels- 12 

 

kredieten 

 

258 
Overige schulden en overlopende 13 

 

passiva 

 

17.546 
17.804 

31-12-2018 
€ € 

89.391 

 

1.112 

  

90.503 

 

13.000 

 

70.211 

0 

 

42.084 

  

42.084 

  

215.798 



Totaal van bedrijfsresultaat 
Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 
Rentelasten en soortgelijke kosten 

Financiële baten en lasten 

Totaal van netto resultaat 

18 

19 

2.2 Staat van baten en lasten over 2019 

Nettobaten 14 
Lasten 
Lasten uit hoofde van personeelsbelo- 15 
ningen 
Afschrijvingen op immateriële, materiële 16 
vaste activa en vastgoedbeleggingen 
Overige lasten 17 

Totaal van som der kosten 

2019 
€ € 

46.773 

0 

 

22.995 

 

33.641 

  

56.636 

  

(9.863) 

0 

 

(802) 

  

(802) 

 

(10.665) 

€ € 

 

47.610 

196 

 

23.064 

 

17.064 

  

40,324 

  

7.286 

83 

 

(868) 

  

(785) 

 

6.501 



23 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk is feitelijk en statutair gevestigd op Laan van 
Hilbelink 6, 7101 WG te Winsterwijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41038484. 

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk bestaan voornamelijk uit: 
het beheer en (ver)huur van onroerend goed en personele zaken ten behoeve van het (mede) 
tentoonstellen en toegangelijk maken van aan de stichting toevertrouwde ( museale) collecties. 

De locatie van de feitelijke activiteiten 
Stichting exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk is feitelijk gevestigd op Laan van Hilbelink 6, 
7101 WG te Winsterwijk. 

Informatieverschaffing over continuïteit 
De gehanteerde grondslagen voor de waardering en bepaling van het saldo van baten en 
lasten zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting. 

De samenwerking met en de medewerking van Vereniging Het Museum is statutair 
vastgesteld en van essentieel belang voor het voortbestaan van de stichting. De 
samenwerking tussen de besturen van de stichting en Vereniging Het Museum is van een 
goed niveau. In 2018 zijn de wederzijdse verantwoordelijkheden vastgelegd. De stichting 
richt zich op de huur van de locaties, vaste bedrijfsmiddelen en de aanvraag van 
gemeentelijke subsidies. De vereniging richt zich op beleid, realisatie en exploitatie. Vanaf 
het jaar 2019 zijn alle directe exploitatie opbrengsten en -kosten verantwoord door 
Vereniging het Museum. De stichting is huurder van de panden en aanvrager en ontvanger 
van de gemeentelijke subsidies. 
De ontvangst van de jaarlijkse activiteitensubsidie van de gemeente Winterswijk cruciaal 
voor het voortbestaan van de stichting en de vereniging. Voor de jaren vanaf 2020 
heeft de gemeente een voor prijsindexatie gecorrigeerde activiteitensubsidie toegezegd. 
In het jaar 2017 heeft de stichting een projectsubsidie ontvangen voor de realisatie van 
een belevenismuseum in de Meddosestraat van Winterswijk. De werkzaamheden zijn in 
volle gang en naar verwachting zal in 2020 een nieuw museumconcept operationeel zijn. 
Dankzij de subsidie van de gemeente kan het museumconcept, samen met een professionele 
onderneming Studio Louter, verder ontwikkeld worden. Belangrijk hierbij een blijvend 
gebruik voor langere termijn van de locatie aan de Meddosestraat. Over de 
exploitatievoorwaarden zal in het jaar 2020 afgestemd gaan worden. 
De toekomstige exploitatie van het belevenismuseum door Vereniging het Museum is mede 
bepalend voor de continuïteit van de stichting. Een duurzame voortzetting van de 
activiteiten van de stichting en vereniging mag verondersteld worden. 

De continuïteit voor de lange termijn (circa 4 jaar) staat wel onder druk. 



Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 

Grondslagen 

Materiële vaste act/va 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen 
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de 
boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd. 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen 
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste 
van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

140 



) 

Vlottende activa 
Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 

Herwaarderingsreserves 
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) 
belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de 
staat van baten en lasten gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente) belastingverplichtingen 
wordt onder de post belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten laste van het resultaat 
gebracht. 

Overige reserves 
Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige 
reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
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. 



2.4 Toelichting op de balans 

Vaste activa 

I Materiële vaste activa 

 

Bouwkundige Inrichting Kantoor- Totaal 

 

aanpassingi juniorlab en inventaris 

  

n de 

   

- 
werkruimtes 

   

€ € € € 
Stand per 1januari 2019 

    

Verkrijgings- of vervaardigings-

     

prijs 187.042 42.903 1.277 231.222 
Cumulatieve afschrijvingen (74.820) (15.015) (1.277) (91.112) 

Boekwaarde per 1 januari 2019 112.222 27.888 0 140.110 

Mutaties 
Afschrijvingen (18.705) (4.290) 0 (22.995) 

Saldo mutaties (18.705) (4.290) 0 (22.995) 

Stand per 31 december 2019 

    

Verkrijgings- of vervaardigings-

     

prijs 187.042 42.903 1.277 231.222 
Cumulatieve afschrijvingen (93.525) (19.305) (1.277) (114.107) 

Boekwaarde per 

    

31 december 2019 93.517 23.598 0 117.115 



Vlottende activa 

Vorderingen 
Vorderingen> I jaar 

) 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € 

2 Vorderingen op handelsdebiteuren 
Vorderingen op handelsdebiteuren 

3 Overige vorderingen 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting 

4 Overlopende activa 
Nog te ontvangen bedragen 

5 Liquide middelen 
Kas 
Rabobank 

0 108 

732 3.017 

732 3.017 

2.372 2.540 

0 
51.928 

120 
69.903 

51.928 70.023 



6 Stichtingsvermogen 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Stand per 1januari 2019 
Uit resultaatverdeling 

Vrijval ten gunste van algemene 
reserve 

Stand per 31 december 2019 

Herwaar- Overige ie- Totaal 
derings- serve 

 

reserve 

  

€ € € 
89.391 1.112 90.503 

O (10.665) (10.665) 
(9.627) 0 (9.627) 

0 9.627 9.627 

79.764 74 79.838 

2019 2018 
€ € 

89.391 99.018 
(9.627) (9.627) 

79.764 89.391 

1.112 (15.017) 
(10.665) 6.502 

9.627 9.627 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € 

8.661 13.000 

5.000 5.000 
3.661 8.000 

8.661 13.000 

7 Herwaarderingsreserve afgedekt 
Stand per 1januari 
Onttrekking 

Stand per 31 december 

8 Overige reserve 
Stand per 1januari 
Uit resultaatverdeling 
Vrijva) van wettelijke reserves 

Stand per 31 december 

9 Bestemmingsfondsen 
Overige voorzieningen 

Overige voorzieningen 
Bestemmingsfonds hoge nood 
Bestemmingsfonds Stichting Marathon 

Bestemmingsfonds hoge nood 
Stand per I januari 
Mutaties 

Stand per 31 december 

2019 2018 
€ € 

5.000 5.000 
0 0 

5.000 5.000 



11 Achtergestelde leningen 
Lening Vereniging Het Museum 

€ € 

65.844 70.211 

2019 2018 
€ € 

Saldo per 1januari 

Lening Vereniging Het Museum 
Stand per 1januari 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 

87.766 
(13.300) 

87.859 
(9.130) 

74.466 78.729 

Mutaties 
Verhoging 
Aflossing 

Saldo mutaties 

695 737 
(5.000) (5.000) 

(4.305) (4.263) 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 
Kortlopend deel 

Saldo per 31 december 

Rentepercentage 

86.987 87.766 
(16.826) (13.300) 
(4.317) (4.255) 

65.844 70.211 

1 1 

Bestemmingsfonds Stichting Marathon 
Stand per 1januari 
Mutaties 

Stand per 31 december 

2019 2018 
€ € 

8.000 8.000 
(4.339) 0 

3.661 8.000 

10 Langlopende schulden 
Stand per 31 Aflossings- Resterende 

december verplichting looptijd> I 
2019 

 

jaar 
€ € € 

Totaal 70.161 4.317 65.844 

   

31-12-2019 31-12-2018 



Kortlopende schulden 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € 

12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Crediteuren 258 0 

13 Overige schulden en overlopende passiva 
Aflossingsverplichtingen lening 4.317 4.255 
Accountantskosten 250 248 
Nog te besteden subsidies 12.979 37.581 

 

17.546 42.084 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Door de stichting zijn meerjarige financiele verplichtingen aangegaan tot en met 30 juni 2032 terzake van 
huur voor een bedrag van circa € 22.556 op jaarbasis. 

Daarnaast is een meerjarige financiele verplichting aangegaan tot en met 31 december 2025 terzake van 
huur voor een bedrag van circa € 2.240 op jaarbasis. 

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid 
De Stichting staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Maakt deel uit van de 
fiscale eenheid voor de omzetbelasting van Vereniging Het Museum. Op grond daarvan is de Stichting 
hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 

Gebeurtenissen na Balansdatum 

De uitbraak van het Coronavirus Covid-1 9 in het jaar 2020 raakt de economie en daarmee de 
onderneming. Mogelijk komt de continuiteit van de stichting in gevaar. De financiële gevolgen van de 
maatregelen om het virus te bestrijden zijn nu nog niet te overzien. 



) 

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 
2019 2018 

€ € 

14 Nettobaten 

Activiteitensubsidie Gemeente Winterwijk 
Verhuuropbrengsten 
Giften 
Overige opbrengsten 
Omzet verkoop boeken 
Omzet verkoop snoep en peren 
Omzet entree 

15 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 

Lonen 

Lonen 
Bijdrage kosten vrijwilligersavond 

34.500 28.315 
12.273 12.316 

0 1.296 
0 3.868 
0 445 
0 107 
0 1.263 

46.773 47.610 

0 196 

0 196 

16 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 
Afschrijvingen materiële vaste activa 22.995 23.064 

Afschrijvingen materiële vaste activa 
Bouwkundige aanpassingen 18.705 18.705 
Inventarissen 4.290 4.290 
Inrichting juniorlab en de werkruimtes 0 69 

22.995 23.064 

17 Overige lasten 
Huisvestingskosten 32.616 32.236 
Exploitatie- en machinekosten 0 69 
Kantoorkosten 21 1.668 
Algemene kosten 1.004 (16.909) 

 

33.641 17.064 

Huisvestingskosten 
Betaalde huur 22.556 22.228 
Onderhoud gebouwen 875 498 
Schoonmaakkosten 0 13 
Gas, water en elektra 6.524 6.905 
Onroerende zaakbelasting 728 730 
Service en onderhoudskosten 1.803 1.680 
Overige huisvestingskosten 130 182 

 

32.616 32.236 



2019 2018 
€ € 

Exploitatie- en machinekosten 
Kleine aanschaf inventaris 0 69 

Kantoorkosten 
Kantoorbenodigdheden 21 6 
Porti 0 6 
Telefoon- en faxkosten 0 1.656 

21 1.668 

Algemene kosten 
Abonnementen en contributies 171 1.029 
Assurantiepremie 404 445 
Accountantskosten 255 250 
Advieskosten 0 5.633 
Overige algemene kosten 174 306 
Kantinekosten 0 1.306 
Representatiekosten en PR 0 96 
Reiskosten 0 5 
Vrijval reservering omzetbelasting voorgaande jaren 0 (13.252) 
Mutatie voorziening omzetbelasting 0 (12.727) 

1.004 (16.909) 

18 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

  

Overige rentebaten 0 83 

 

Overige rentebaten 

  

Rente Belastingdienst 0 83 

 

19 Rentelasten en soortgelijke kosten 

  

Rente leningen o/g 695 737 
Rente overige schulden 107 131 

 

802 868 

 

Rente leningen o/g 

  

Rente lening Vereniging Het Museum 695 737 

Rente overige schulden 

  

Rente en kosten bank 107 131 



Winsterwij k, 

Stichting exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk 

W. ter Haar F. Catau 

Bestuurder Bestuurder 
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