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 Woord vooraf van de voorzitter                                               
 

We kijken terug op een moeilijk jaar, want ook in 2021 heeft de pandemie voornamelijk 

geheerst. Hadden we gehoopt de pandemie in het nieuwe jaar achter ons te kunnen laten,  

inmiddels weten we dat we er nog jaren mee te maken zullen hebben. In 2020 waren de 

cijfers diep rood en hadden we de hoop dat we in 2021 weer volop van start te kunnen gaan. 

Helaas is dit anders gelopen.  

Het jaar 2021 is ook vooral gekenmerkt door de coronapandemie.  

 

Helaas konden ook dit jaar veel activiteiten niet meer plaatsvinden.  

Normaliter is het in maart nog rustig in de boerderij, de theeschenkerij en op de camping. We 

beginnen dan met de voorbereidingen voor het komende seizoen. De beheerders brengen de 

faciliteiten voor de camping op orde, maken de theeschenkerij klaar voor opening en maken 

samen met de vrijwilligers de boerderij schoon zodat deze weer getoond kan worden aan de 

gasten. De vrijwilligers pakken in overleg met de beheerders ook de andere klussen weer op.   

 

Toch ging de camping open maar de theeschenkerij is veel gesloten geweest. Soms was deze 

enkele weken open voor het publiek maar door de overheidsmaatregelen voor de corona 

waren we vaak gesloten.  

 

De Mariahoeve maakt een uitdagende tijd door. We constateren dat we voor de langere 

termijn een steviger financiële basis nodig hebben om het voortbestaan van de Mariahoeve 

meer zekerheid te bieden. Intussen hebben we stappen gezet om dit te realiseren. 

 

We zijn blij met de vrijwilligers en vinden het belangrijk om onze vrijwilligers te betrekken 

bij het beleid van de Mariahoeve. Graag gaan we met hen in gesprek over de ideeën die leven 

bij het bestuur en wellicht ook bij de vrijwilligers. Helaas heeft dat ook dit jaar niet plaats 

kunnen vinden.   

 

Gelukkig konden wij dankbaar gebruikmaken van de steun die de overheid ons bood. Ook 

ontvingen we financiële steun van onder andere het Prins Bernhardfonds, de Rabobank, 

Volksuniversiteit Veluwerand (Vuvera), de PHG-boekenmarkt. Steun die zeer welkom was! 

 

In de tweede helft van het jaar kondigden de beheerders aan te willen stoppen met hun 

werkzaamheden voor de Mariahoeve, zij gaan een nieuwe uitdaging aan. Voor het bestuur 

tijd om nieuwe beheerders te zoeken en ons te bezinnen hoe we verder willen gaan.  

 

Het komend jaar hopen we, met nieuwe beheerders en onze vrijwilligers, onze activiteiten 

weer te starten en weer op het oude niveau te kunnen komen zodat onze financiën een goed 

herstel laten zien. Hierin heeft het bestuur groot vertrouwen!  

 



 

 

 

Jan N. van den Hoorn, 

Voorzitter bestuur Mariahoeve   

 

 

1. Verslag van het bestuur 
 

In onze visie is de museumboerderij de spil van onze stichting waar alles om draait. Wij 

vinden het belangrijk dat de Mariahoeve als Puttens erfgoed voor de toekomst bewaard blijft. 

Want wie zijn geschiedenis kent, begrijpt meer van zichzelf. De Mariahoeve geeft een mooi 

beeld van de eenvoudige, gematigde leefwijze van zijn bewoners in het begin van de vorige 

eeuw. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis en inzicht kunnen krijgen 

in de geschiedenis van Putten en zijn inwoners. “De Mariahoeve is een juweeltje waarop we 

allemaal trots mogen zijn”, dat zijn ook de woorden van burgemeester Lambooij van Putten. 

 

Het is de missie van het bestuur om de boerderij goed te onderhouden om daarmee de huidige 

nostalgische staat te behouden. Daarnaast is onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen in 

staat te stellen om onze museumboerderij te bezoeken.  

 

Aan het begin van 2021 hebben wij een puntsgewijs beleidsplan opgesteld met de bedoeling 

om hiermee te starten en door te groeien naar een lange termijn beleidsplan. Dit beleidsplan is 

in elke vergadering van het bestuur doorgenomen en besproken met de beheerders. In het 

plan zijn een 14-tal punten opgenomen waaraan we gewerkt hebben het afgelopen jaar. We 

konden het helaas niet met de vrijwilligers bespreken waardoor het is gecommuniceerd via de 

nieuwsbrief.  

 

We willen graag een goede financiële basis bereiken om het voortbestaan van de Mariahoeve 

te waarborgen.  

Zo zijn we in zee gegaan met “Vitale Vakantieparken”, een adviesorganisatie opgezet door 

Veluwse gemeenten. Zij begeleiden ons in een traject waarbij we onze camping- en 

overnachtingsfaciliteiten tot meer waarde proberen te brengen. Zo’n traject zijn we ook 

ingegaan voor de theeschenkerij. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met deze 

adviesorganisatie. Deze hebben geleid tot een aantal scenario’s waaruit het bestuur een keuze 

gemaakt heeft om verder te gaan voor de toekomst. Uiteindelijk hebben we na veel discussie 

weer gekozen voor een beheerdersechtpaar dat de taken op zich neemt om de 

museumboerderij, de camping en de theeschenkerij uit te baten.  

 

In de tweede helft van 2021 deelden de beheerders ons mee dat ze wilden stoppen met hun 

beheerdersfunctie bij de Mariahoeve. Zij willen graag een nieuwe uitdaging aangaan en 

hebben deze gevonden in Frankrijk. Voor het bestuur was dit aanleiding om nieuwe 

beheerders te werven. Na een uitgebreide sollicitatieprocedure hebben we deze gevonden. 

Het nieuwe beheerdersechtpaar gaat op 1 maart 2022 aan de slag bij de Mariahoeve.   

 

Continue zijn we met de gemeente in gesprek geweest om ‘Het pareltje van Putten’ financieel 

te laten steunen door de gemeente. Deze gesprekken verlopen altijd harmonieus.  

 

Om een professionaliseringsslag te maken hebben we in 2021 gewerkt aan een erkenning 

door de museumvereniging. De gehele collectie wordt geregistreerd door een groepje 

vrijwilligers. Als onze financiële positie het toelaat, willen we ons ook bij de  



 

 

museumvereniging  laten registreren zodat mensen met een 

museumkaart ook het museum kunnen bezoeken.  

 

Wij zijn heel blij met onze vrijwilligers maar merken ook dat zij ouder worden waardoor het 

steeds moeilijker wordt om nog werk te verrichten voor de Mariahoeve. Via een maandelijkse 

nieuwsbrief, gemaakt door een vrijwilliger, worden ze op de hoogte gehouden van de 

bijzonderheden op de Mariahoeve.  

 

Er is door de vrijwilligers een audiotour ontwikkeld waardoor de gasten zelf met een IPad 

door de museumboerderij kunnen lopen. Met een financiële bijdrage van de Rabobank en 

sponsoring door particulieren konden we IPads aanschaffen.  

 

Gelukkig ontving onze stichting in dit moeilijke jaar weer steun van vele kanten. We zijn 

ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank Randmeren, Vuvera en de 

Boekenmarkt. En zoals alle culturele instellingen werden we ook gesteund door de overheid 

in de vorm van de NOW en de TVL-regeling. Voor al deze steun is het bestuur erg dankbaar! 

 

1.1 Activiteiten 
 

De activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden op de Mariahoeve zijn, in 

vergelijking met vorige jaren, wederom zeer minimaal geweest. Het museum is geruime tijd 

gesloten geweest. Datzelfde geldt voor de theeschenkerij. In de periode dat we wel bezoekers 

mochten verwelkomen, waren de aantallen echter heel klein. De camping – er zijn nu 30 

plaatsen – draaide in 2021 goed in de periode dat we open mochten zijn. Datzelfde geldt voor 

de drie trekkershutten en de twee gastenverblijven. 

 

  
Knolletjesfeest nov. 2021 

 

 

Van de grote activiteiten is het Oogstfeest niet doorgegaan,  het Knolletjesfeest  is 

verschoven naar november en de Ossenmarkt in oktober kon dit jaar gewoon doorgang 

vinden. We hebben met een kraam op de Ossenmarkt gestaan en zijn verantwoordelijk 

geweest voor de aanvoer van enkele stuks vee voor op de markt. Zowel de Ossenmarkt 

alsook het Knolletjesfeest waren beide een succes. Er zijn veel bezoekers geweest.   

 



 

 

 
Ossenmarkt 2021 

 

Het onderhoud door de vrijwilligers en de beheerders is wel doorgegaan. Te denken valt aan 

kleine reparatiewerkzaamheden, snoeiwerkzaamheden en tuinonderhoud. Er heeft onderhoud 

aan de boerderij plaatsgevonden waarbij o.a. de luiken zijn gerepareerd.   

Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen is er toch nog heel veel werk verzet. Hard 

gewerkt is er aan de bestrating van het parkeerterrein en de bestrating op de camping. Het 

bestuur is erg dankbaar voor de tomeloze inzet van al die vrijwilligers! 

 

 
Bestrating 2021 

 



 

 

Er is in de zomer een promo filmpje gemaakt door een 

professionele filmmaker voor de VVV om de Mariahoeve te promoten.  

 

Rondleidingen door het museum konden doorgaan vinden in een aangepaste vorm. De 

audiotour is een geweldig mooi alternatief gebleken waarover vrijwel alle bezoekers zeer 

tevreden waren. De audiotour wordt in het Puttens dialect gehouden en daarnaast in het 

Engels, Duits en Frans. Zo kunnen ook de buitenlandse bezoekers genieten van het mooie 

museum.  Het is voor de gidsen minder leuk nu ze niet meer met een groep door het museum 

kunnen en niet meer persoonlijk het prachtige verhaal over de boerderij en haar bewoners 

over kunnen dragen. De audiotour is een succes gebleken waardoor we er graag mee door 

willen gaan het komend jaar.  

 

Samen met het Puttens Historisch Genootschap is er een boekverkoop in Putten. De 

opbrengsten hiervan zijn voor de beide musea: De Tien Malen en de Mariahoeve. Een aantal 

vrijwilligers is hier heel druk mee, want de winkel is met regelmaat geopend en moet dus ook 

bemand worden. De vrijwilligers verzorgen de inname van de boeken, het sorteren en het 

uitstallen en uiteindelijk de verkoop van de boeken. Complimenten voor het vele werk dat 

verricht is en natuurlijk zijn wij heel blij met de gelden die hieruit voortkomen.  

 

In december hebben we afscheid genomen van onze beheerders, wij hebben ze bedankt voor 

hun vele werkzaamheden voor de Mariahoeve en wensen hun succes met hun nieuwe 

uitdaging in Frankrijk.  

 

Met kerst hebben alle vrijwilligers een mooi kerstpakket gehad als bedankje voor hun vele 

werkzaamheden. De voorzitter heeft deze uitgereikt aan een ieder.  

 

 

2.  Toekomst 
 

We hopen de pandemie achter ons te kunnen laten zodat onze verwachtingen voor het 

komend jaar liggen op het gebied van de activiteiten die we dit jaar niet konden uitvoeren: het 

organiseren van het Oogstfeest, het Knolletjesfeest en natuurlijk onze vrijwilligers 

ontmoeten. Daarnaast zullen we starten met een nieuw beheerdersechtpaar welke uiteraard 

ook weer een geheel nieuw elan met zich mee zal brengen.  Het is een jong echtpaar met twee 

jonge kinderen. De man is kok en wil allerlei activiteiten op het gebied van de horeca 

uitoefenen om omzet te generen. Hiervoor heeft hij allerlei plannen.  

 

Het bestuur gaat uiteraard werken aan het beleid van de organisatie. 

 

We hopen het komend jaar onze vrijwilligers weer eens te ontmoeten en in een informeel 

samenzijn te kunnen bijpraten en van gedachten te wisselen over het te voeren beleid. Dit 

vinden we zeer belangrijk.  

 

2.1 Verwachte activiteiten 
 

Het bestuur  zal ook het komende jaar gebruiken om te komen tot een goed plan voor een 

verdergaande professionalisering en een steviger financiële basis. Dat laatste is vooral ook 

nodig om de grote negatieve gevolgen van de coronapandemie voor onze inkomsten op te 

vangen. 

 



 

 

Natuurlijk gaan we in het nieuwe jaar samen met de nieuwe 

beheerders optrekken om in gezamenlijkheid een goede basis neer te leggen voor de 

Mariahoeve zowel op financieel alsook op cultureel gebied. De theeschenkerij zal het 

komend jaar veel meer open zijn waardoor er gebruik gemaakt kan worden van een lekkere 

lunch maar ook kunnen er bruiloften plaatsvinden, huwelijken gesloten worden en 

vergaderingen gehouden worden. De scholen van Putten worden aangeschreven om de 

Mariahoeve met haar mooie geschiedenis te bezoeken.  

 

Daarnaast streven we ernaar om, zodra het weer wordt toegestaan, voor de camping, de 

trekkershutten, de gastenverblijven, de theeschenkerij en het museum zoveel mogelijk gasten 

te ontvangen.  

Het onderhoud zal plaatsvinden volgens het in 2021 opgestelde onderhoudsplan. 

 

Al deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden dankzij de inzet van onze nieuwe beheerders 

in gezamenlijkheid met de vrijwilligers.  

 

3.  Organisatie 
 

Algemene informatie:  

 

Statutaire naam:            Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg  (Mariahoeve) 

Statutaire zetel:              Gemeente Putten 

Datum van oprichting: 4 april 2005 

KvK-nummer:              08134387 

BTW nummer:             815033369B01 

IBAN:                           NL18RABO 0132 6690 56 

Website:                     www.mariahoeveputten.nl  

 

Onze organisatie kent een ANBI-status.  

 

 

 

 

 

3.1    Bestuur 
 

J.N. van den Hoorn (Jan)   Voorzitter 

G.A. van Eijden (Gerard)   Vicevoorzitter 

L. Brand (Liesbeth)            Secretaris  

J.L. Olthuis (John)              Penningmeester  

J. van Hell (Johannes)        Lid 

B.D. van Dijken (Berend)  Lid 

 
 

 

 

 

 

http://www.mariahoeveputten.nl/


 

 

 

 

3.2    Werknemers 
 

Het echtpaar Eelco Bakker en Henriëtte Bakker-Gruppen, is per 1 februari 2016 jl. aangesteld 

als beheerdersechtpaar. Zij leveren 1,5 FTE voor de stichting. Met ingang van 31 december 

2021 stoppen zij met hun werkzaamheden.  

Zij zijn verantwoordelijk voor het runnen en exploiteren van de museumboerderij, de 

camping en de horeca. Ze leggen verantwoording af aan het bestuur. Aan het eind van het 

jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de beheerders en het bestuur en wordt de 

voortgang besproken.  

 

Daarnaast zijn er 58 vrijwilligers actief voor de stichting. Zij verrichten diverse 

werkzaamheden. Te denken valt aan o.a.:  

 

- klusjes en onderhoud aan de boerderij, de gebouwen, de gastenverblijven en 

trekkershutten, de tuin en het terrein;  

- activiteiten georganiseerd door de commissie roerende goederen, zoals het Oogstfeest,  

het Knolletjesfeest en de Ossenmarkt; 

- horecawerkzaamheden in de theeschenkerij; 

- schoonmaakwerkzaamheden.  

 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur geen mogelijkheid gehad om de vrijwilligers te 

ontmoeten voor een informeel samenzijn. Dat is erg jammer, want het bestuur wil graag 

waardering uiten voor de betrokkenheid en inzet van iedereen. Wij hanteren graag het 

standpunt dat we het samen doen, dus met elkaar! We hopen het komend jaar de vrijwilligers 

weer te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de plannen en de toekomst van de 

Mariahoeve. 

 

4.  Jaarrekening  
 

De jaarrekening is toegevoegd in de bijlage.  

 

Het bestuur moet helaas constateren dat in 2021 onze inkomsten veel te klein waren voor een 

gezonde basis. Onze financiële situatie is zorgelijk te noemen en het vereist een kritische 

beschouwing van onze inkomsten voor de korte en lange termijn, waarvoor het bestuur zich 

zeer verantwoordelijk voelt en zich in 2022 zal inspannen. 

 

 

Bijlage Jaarrekening: 

 

 

                        Financieel verslag  

                                       -- 2021 -- 

                           Uitgebracht aan: 



 

 

                                      Het bestuur van 
                                      Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve) 

                                      Kiefveldersteeg 11 

                                      3882 RG  PUTTEN  
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1.  RAPPORT 



 

 

Stichting Museumboerderij 

Kiefveldersteeg (Mariahoeve) 

Kiefveldersteeg 11 

3882 RG  PUTTEN 

Ermelo, 12 juli 2022 

Kenmerk: JV/DJ/2025000/2021 

Betreft: Financieel verslag 2021 

Geacht bestuur, 

DK De Veluwe B.V. 
Postbus 6, 3850 AA  Ermelo 
Leuvenumseweg 29, 3852 AR  

Ermelo 

T +31 341 45 58 30 
E ermelo@dkaccountants.nl 

W www.dkaccountants.nl 

IBAN NL53 RABO 0318 1365 97  
KVK-nr. 76673839 
Btw-nr. NL860739181B01 

Voor onze overige vestigingen 

verwijzen wij u naar onze website. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw 

onderneming. 

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen 

de jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen. 

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve) te Putten is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 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 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Museumboerderij Kiefveldersteeg 

(Mariahoeve). 

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel 

te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens. 

 - 3 - 

Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. 
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1.2  Algemeen 

Oprichting 

De organisatie wordt vanaf startdatum (4 april 2005) in de vorm van een stichting gedreven voor rekening en 

risico van de Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08134387. 

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve) wordt in artikel 2 van de 

statuten als volgt omschreven: 

Het in eigendom verwerven, het renoveren en het als museum exploiteren van de onroerende zaken, 

staande en gelegen aan de Kiefveldersteeg 11 te Putten. 

Naast de in de doelstelling opgenomen activiteiten exploiteert de stichting een schenkerij, een bed & brood, 

trekkershutten en een camping. 

Bestuur 

De bestuurders zijn per balansdatum:  

- J.N. van den Hoorn Voorzitter 

- G.A. van Eijden Vice-voorzitter 

- J.L. Olthuis Penningmeester 

- E. Woelders- Brand Secretaris 

- J. van Hell Algemeen lid 
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1.3  Resultaatvergelijking 

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening. 

 2021 2020 

 

 € % € % 

Omzet 85.530 100,0% 58.371 100,0% 

Kostprijs van de omzet 5.301 6,2% 6.755 11,6% 

 

Bruto-marge 80.229 93,8% 51.616 88,4% 

Overige bedrijfsopbrengsten 15.719 18,4% 32.481 55,7% 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Som der financiële baten en lasten 

Resultaat voor belastingen 7.336 8,7% (10.786) -18,4% 

Bruto bedrijfsresultaat 95.948 112,2% 84.097 144,1% 

Lonen en salarissen 22.959 26,8% 40.301 69,0% 

Sociale lasten 8.000 9,4% 7.476 12,8% 

Pensioenlasten 1.558 1,8% 1.538 2,6% 

Afschrijvingen materiële vaste activa 857 1,0% 834 1,4% 

Overige personeelskosten 1.527 1,8% 882 1,5% 

Huisvestingskosten 29.135 34,1% 25.450 43,6% 

Exploitatiekosten 713 0,8% 1.175 2,0% 

Verkoopkosten 4.632 5,4% 2.543 4,4% 

Kantoorkosten 5.683 6,6% 5.028 8,6% 

Algemene kosten 13.116 15,3% 9.257 15,9% 

Som der kosten 88.180  94.484 161,8% 

Bedrijfsresultaat 7.768 9,2% (10.387) -17,7% 

103,0 % 

(432) -0 ,5% (399) -0 ,7% 
(432) -0 ,5% (399) -0 ,7% 
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Belastingen 0 0,0% 0 0,0% 

Resultaat na belastingen  

1.3  Resultaatvergelijking 

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 18.122. De ontwikkeling van het resultaat 2021 

ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven: 

 

 € € 

Het resultaat is gunstig beïnvloed door: 

Stijging van: 

 

Omzet 

Daling van: 

27.159 

Kostprijs van de omzet 1.454 

Lonen en salarissen 17.342 

Exploitatiekosten 462 

 

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: 

Daling van: 

 46.417 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Stijging van: 

16.762  

Sociale lasten 524  

Pensioenlasten 20  

Afschrijvingen materiële vaste activa 23  

Overige personeelskosten 645  

Huisvestingskosten 3.685  

Verkoopkosten 2.089  

Kantoorkosten 655  

Algemene kosten 3.859  

Rentelasten en soortgelijke kosten 33  

7.336 8 ,7% (10.786) -18,4 % 
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Stijging resultaat  

1.4  Meerjarenoverzicht 

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening. 

 2021 2020 2019 2018 

 

 € € € € 

Omzet 85.530 58.371 122.779 119.050 

Kostprijs van de omzet 5.301 6.755 25.161 29.754 

 

Bruto-marge 80.229 51.616 97.618 89.296 

Overige bedrijfsopbrengsten 15.719 32.481 12.353 10.055 

 

Bruto bedrijfsresultaat 95.948 84.097 109.971 99.351 

Lonen en salarissen 22.959 40.301 43.047 44.247 

Sociale lasten 8.000 7.476 7.739 7.787 

Pensioenlasten 1.558 1.538 1.508 1.460 

Afschrijvingen materiële vaste activa 857 834 613 827 

Overige personeelskosten 1.527 882 3.813 4.969 

Huisvestingskosten 29.135 25.450 26.391 25.212 

Exploitatiekosten 713 1.175 2.086 967 

Verkoopkosten 4.632 2.543 2.404 2.450 

Kantoorkosten 5.683 5.028 5.360 6.377 

Algemene kosten 13.116 9.257 9.884 10.733 

Som der kosten 88.180 94.484   

Bedrijfsresultaat 7.768 (10.387) 7.126 (5.678) 

28.295 
18.122 

102.845 105.029 



 

 - 8 - 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Som der financiële baten en lasten 

Resultaat voor belastingen 7.336 (10.786) 6.550 (6.491) 

Belastingen 0 0 0 0 

Resultaat na belastingen  

1.5  Financiële positie 

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 2021 31 december 2020 

 

 € € € € 

Op korte termijn beschikbaar:   

Voorraden en onderhanden werk 1.319 1.638 

Vorderingen 13.031 11.834 

Liquide middelen 78.309 52.674 

 

Totaal vlottende activa 92.659 66.146 

Kortlopende schulden 52.097 41.161 

 

Werkkapitaal 

Vastgelegd op lange termijn: 

 40.562  24.985 

Materiële vaste activa 138.647 
 

139.042 
 

Deze financiering vond plaats met:   

Eigen vermogen 76.393 69.057 

Voorzieningen 102.816 94.970 

7.336 (10.786) 6.550 (6.491) 

(432) (399) (576) (813) 
(432) (399) (576) (813) 
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Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 

Uit deze opstelling blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020 is 

gestegen met € 15.577. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid. 

 179.209 164.027 

138.647 139.042 

179.209 164.027 



 

 

2.  JAARREKENING  
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2.1  Balans per 31 december 2021 
(Na resultaatbestemming) 

 31 december 2021 31 december 2020 

 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

€ € € € 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 136.625  136.625  

Inventaris 2.022  2.417  

 

Vlottende activa 

Voorraden  

 138.647  139.042 

Gereed product en handelsgoederen 1.319  1.638  

 

 13.031 11.834 

Liquide middelen 78.309 52.674 

Totaal activazijde 231.306 205.188 
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Vorderingen  

 1.319  1.638 

Overige vorderingen 8.262  7.565  

Overlopende activa 4.769  4.269  
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2.1  Balans per 31 december 2021 
(Na resultaatbestemming) 

 31 december 2021 31 december 2020 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

€ € € € 

Algmene reserve 76.393  69.057  

 

Voorzieningen  

 76.393  69.057 

Overige voorzieningen 102.816  94.970  

 

Kortlopende schulden 

 102.816  94.970 

Crediteuren 

Belastingen en premies sociale  

14.993  10.226  

verzekeringen 23.219  16.259  

Overige schulden 4.994  6.876  

Overlopende passiva 8.891  7.800  
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 52.097 41.161 

Totaal passivazijde  231.306 205.188 

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021 

Bruto bedrijfsresultaat  95.948  84.097 

Lonen en salarissen 22.959 
 

40.301 
 

Sociale lasten 8.000  7.476  

Pensioenlasten 1.558  1.538  

Afschrijvingen materiële vaste activa 857  834  

Overige bedrijfskosten 

Som der kosten 

54.806  44.335  
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 2021 2020 

 

 € € € € 

Netto-omzet 
 

85.530 
 

58.371 

Inkoopwaarde van de omzet  5.301  6.755 

 

Bedrijfsresultaat 
 

7.768 
 

(10.387) 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Som der financiële baten en lasten 

(432)  (399)  

Resultaat voor belastingen 
 

7.336 
 

(10.786) 

Belastingen  0  0 

Resultaat na belastingen 
 

 
 

(10.786) 
7.336 

88.180 94.484 

(432) (399) 
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Bruto-marge 80.229 51.616 

Overige bedrijfsopbrengsten 15.719 32.481 
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ALGEMENE TOELICHTING 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve) bestaan voornamelijk uit: 

- Het in eigendom verwerven, het renoveren en het als museum exploiteren van de onroerende 

zaken, staande en gelegen aan de Kiefveldersteeg 11 te Putten. 

- Naast de in de doelstelling opgenomen activiteiten exploiteert de stichting een schenkerij, een bed & brood, 

trekkershutten en een camping. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve), statutair gevestigd te Putten, is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08134387. 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd vanuit het adres Kiefveldersteeg 11 te Putten. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve) zich verschillende oordelen en schattingen die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in 

artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

Algemeen 

De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van historische uitgaafprijzen. Voor zover niet anders 

vermeld zijn de activa en passiva in de jaarrekening opgenomen tegen de nominale waarde en gebaseerd op 

commerciële grondslagen. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 

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. Voor de vaststelling of voor een materieel vast 

actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting. 

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.  
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Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 

activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en 

de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond. 

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.  

Voorraden 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopwaarde, eventueel verminderd met een voorziening voor 

incourantheid. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid, indien noodzakelijk, 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. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen 

Algemeen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten. 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.  

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Algemeen 

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. 

Opbrengstverantwoording 

Algemeen 
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Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 

dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met 

de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze 

opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de 

overeenkomst. 

Kosten  

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de 

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart 

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
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ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

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

Bedrijfsgebou Inventaris Totaal 2021 wen en  

-terreinen 

  

 € € € 

Aanschafwaarde 243.266 33.937 277.203 

Cumulatieve afschrijvingen (106.641) (31.520) (138.161) 

Boekwaarde per 1 januari 136.625 2.417 139.042 

Investeringen 0 462 462 

Afschrijvingen 0 (857) (857) 

Mutaties 2021 0 (395) (395) 

Aanschafwaarde 243.266 34.399 277.665 

Cumulatieve afschrijvingen (106.641) (32.377) (139.018) 

Boekwaarde per 31 december 136.625 2.022 

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. 

Afschrijvingspercentages: 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 ~2,5 % 

Inventaris 20 % 

VLOTTENDE ACTIVA 

138.647 

31-12-2021 31-12-2020 

€ 

Voorraden 

€ 

Voorraad boeken 266 585 

Voorraad catering 710 772 

Overige voorraad 343 281 

1.319 1.638 
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Vorderingen  

 31-12-2021 31-12-2020 

Overige vorderingen 

€ € 

Nog te ontvangen rente 6 2 

Nog te ontvangen energiebelasting 2.000 2.000 

Nog te ontvangen bijdragen 0 5.563 

Steunmaatregelen NOW 5.656 0 

Steunmaatregelen TVL 

Overlopende activa 

600 

8.262 

0 

Vooruitbetaalde contributies 528 302 

Vooruitbetaalde verzekeringen 3.582 3.376 

Vooruitbetaalde bedragen 659 591 

Liquide middelen 

4.769 4.269 

Rabobank, rekening-courant 1.057 5.992 

Rabobank, rekening-courant 6.816 7.053 

Rabobank, spaarrekening 70.002 38.000 

Kas 434 1.629 

 78.309 52.674 

7.565 
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PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

 2021 2020 

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021 

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2021 ten bedrage van 

€ 7.336 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen.  

VOORZIENINGEN 

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

2021 2020 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Omzetbelasting 776 1.586 

Loonheffing 21.822 14.000 

Algemene reserve 
€ € 

Stand per 1 januari 69.057 79.843 

Uit voorstel resultaatbestemming 7.336 (10.786) 

Stand per 31 december 76.393 69.057 

Overige voorzieningen   

Voorziening groot onderhoud gebouwen 102.816 94.970 

Voorziening groot onderhoud gebouwen 
€ € 

Stand per 1 januari 94.970 86.610 

Dotatie 8.530 8.360 

Gift Rabobank ClubSupport 909 0 

Aanpassing toiletgebouw 

Stand per 31 december 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

(1.593) 0 

 
31-12-2021 31-12-2020 

Handelscrediteuren 

€ € 

Crediteuren 14.993 10.226 

102.816 94.970 
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Pensioenen 673 

16.259 

 31-12-2021 31-12-2020 

 € € 

Overige schulden   

Reservering vakantiegeld 0 1.814 

Toeristenbelasting 5.062 

6.876 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële 

verplichtingen 

Voorwaardelijke verplichtingen 

Bij onderhandse schenkingsovereenkomst d.d. 02-11-2011 heeft de Stichting Puttens Historisch 

Genootschap  

Omzetbelasting   

Omzetbelasting verslagjaar (1.606) 1.351 

Omzetbelasting suppletie 44 235 

Omzetbelasting voorgaand jaar 

Loonheffing 

2.338 776 0 

Loonheffing verslagjaar 10.834 10.988 

Loonheffing oude jaren 10.988 3.012 

Pensioenen 

21.822 14.000 

Pensioenen 621 673 

Overlopende passiva   

Accountantskosten 4.114 3.150 

Bankkosten 27 28 

Steunmaatregelen NOW 2.0 0 1.322 

Nog te verlonen bonus 0 3.300 

Ontvangen bedragen t.b.v aanschaf grasmaaier  0 

621 
23.219 

1.586 

4.994 
4.994 

4.750 
8.891 7.800 
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(hierna: PHG) formeel vastgelegd een schenking te doen van € 100.000 aan Stichting Museumboerderij 

Kiefveldersteeg (hierna: MBK), welke schenking werd gedaan door kwijtschelding van de schuld van MBK 

aan PHG. De schenking door kwijtschelding is verwerkt in de jaarrekening 2010. 

Op dezelfde datum is tussen beide stichtingen tevens een Overeenkomst tot cessie van rechten en 

verplichtingen getekend ten aanzien van de bestaande erfpachtovereenkomst d.d. 1 mei 2005 tussen de 

Gemeente Putten en PHG inzake de grond waarop de Mariahoeve is gesitueerd (bestandsnaam:  

ROG/2005/885), waarbij PHG alle rechten en verplichtingen uit genoemde erfpachtovereenkomst cedeert 

aan MBK en waarbij is overeengekomen dat MBK zich sterk zal maken een bedrag van € 100.000 te betalen 

aan PHG, eventueel een lager bedrag indien de baten van MBK niet toereikend zijn. 

Genoemd bedrag van € 100.000, of eventueel een lager bedrag, is niet in de balans als schuld opgenomen, 

omdat dit bedrag waarschijnlijk alleen betaald kan worden indien MBK de Mariahoeve verkoopt, bijvoorbeeld 

na een discontinueringsbesluit bij beëindiging van de erfpachtovereenkomst. 
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 2021 2020 

 

Netto-omzet 
€ € 

Schenkerij 11.059 11.714 

Entreegelden museumboerderij 7.043 4.480 

Bed & Breakfast 11.974 8.646 

Trekkershutten 11.650 6.724 

Camping 41.118 25.413 

Zaalhuur 227 142 

Evenementen 813 0 

Boeken 423 549 

Diverse opbrengsten 1.223 

85.530 

703 

Sociale lasten   

Sociale lasten 8.000 7.476 

Pensioenlasten   

58.371 
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De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 46,5% gestegen. 

Inkoopwaarde van de omzet 

 42.879 46.790 

Ontvangen subsidies brutolonen (NOW) (19.920) (6.489) 

 22.959 40.301 

 2021 2020 

 

Pensioenpremie personeel 1.558 1.538 

Schenkerij, camping en trekkershutten 4.982 6.439 

Boeken 319 316 

Overige bedrijfsopbrengsten 

5.301 6.755 

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) 0 4.000 

Donaties en giften 837 20.621 

Verhuur beheerderswoning 7.860 7.860 

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) 

Lonen en salarissen 

7.022 

15.719 

0 

Brutolonen en salarissen 40.505 40.801 

Vakantiegeld 2.374 2.689 

Bonus 0 3.300 

Afschrijvingen materiële vaste activa   

Inventaris 857 834 

Overige bedrijfskosten   

Overige personeelskosten 1.527 882 

Huisvestingskosten 29.135 25.450 

Exploitatiekosten 713 1.175 

Verkoopkosten 4.632 2.543 

Kantoorkosten 5.683 5.028 

Algemene kosten 13.116 9.257 

Overige personeelskosten 

54.806 44.335 

32.481 
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 € € 

Overige personeelskosten (2.413) 

1.527 

 2021 2020 

 

 € €  

Reiskostenvergoeding 275 251 

Vergoedingen vrijwilligers 0 500 

Wervingskosten 3.169 0 

Ziekengeldverzekering 496 0 

Huisvestingskosten   

Onderhoud onroerend goed 4.396 1.412 

Onderhoud inventaris 957 1.222 

Gas, water en elektra 10.359 9.295 

Kleine aanschaffingen 546 1.012 

Mutatie voorziening groot onderhoud gebouwen 8.530 8.360 

Onroerende zaakbelasting 2.267 2.420 

Schoonmaakkosten 695 706 

Milieu- en afvoerkosten 1.057 789 

Overige huisvestingskosten 

Exploitatie- en machinekosten 

328 234 

25.450 

Huur machines 0 261 

Reparatie en onderhoud machines 248 437 

Overige exploitatie- en machinekosten 465 477 

 713 1.175 

Verkoopkosten   

Reclame- en advertentiekosten 2.390 2.182 

Representatiekosten 162 361 

Kwaliteitsbewaking 

Kantoorkosten 

2.080 

4.632 

0 

Kantoorbenodigdheden 415 429 

Drukwerk 278 309 

Portokosten 72 104 

Telefoonkosten 470 434 

Automatisering 1.628 1.044 

Contributies en abonnementen 2.820 2.708 

Algemene kosten 

5.683 5.028 

Accountantskosten 6.314 4.504 

Advieskosten 1.649 0 

Cursussen 150 40 

Verzekeringen 3.376 3.418 

Wasserette 1.232 1.002 

Overige algemene kosten 395 293 

 13.116 9.257 

131 
882 

29.135 

2.543 
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Financiële baten en lasten 

 2021 2020 

 

 € € 

Personeelsleden 

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 1,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 

In het jaar 2020 waren dit 1,5 werknemers. 

Putten,  

Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve) 

J.N. van den Hoorn G.A. van Eijden 

J.L. Olthuis 

Rentelasten en soortgelijke kosten   

Rente en bankkosten 452 419 

Betalingsverschillen (20) (20) 

 432 399 



 

 

3.  BIJLAGEN  
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3.1  Staat van de vaste activa 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 

 € € € € 

Restauratie boerderij 2008 115.269   115.269 

Beheerderswoning 2008 128.732   128.732 

Nieuwbouw theeschenkerij e.d. 2008 443.973   443.973 

Infrastructuur, wegen en leidingen 2008 73.948   73.948 

Terreinverharding 2008 1.968   1.968 

Schenkerij 2008 39.234   39.234 

B&B en trekkershutten 2008 18.518   18.518 

Kantoor 2008 2.342   2.342 

Vrijval reserve ontvangen subsidies 2011 -627.504   -627.504 

Vervangen rieten kap boerderij 4-3-2016 9.900   9.900 

Vergoeding Gemeente rieten kap  4-3-2016 -9.900   -9.900 

Architect - uitbreiding schenkerij 31-10-2015 1.669   1.669 

Architect - uitbreiding schenkerij 27-4-2016 1.885   1.885 

Architect - uitbreiding theehuis 18-8-2017 600   600 

Gem. Putten omgevingsvergunning 7-9-2017 210   210 

Rabobank investeringssubsidie 7-9-2017 -5.000   -5.000 

Uitbreiding activiteitenruimte 9-7-2018 34.942   34.942 

Loodgieterswerk activiteitenruimte 26-7-2018 4.421   4.421 

Uitbreiding toiletgebouw 13-3-2019 8.059   8.059 

Inventaris 

 243.266   243.266 

Investeringen t/m 2016  29.683   29.683 
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Aanschafwaarde 

 

Omschrijving Datum Aanschaffingen 

tot 

01-01-2021 

Investeringen 

2021 

Desinvesteringen 

2021 

Aanschaffingen 

t/m 

31-12-2021 

 

AEG vaatwasser 8-12-2021 

Totaal materiële vaste activa 

Totaal vaste activa 

Afschrijvingen 

 

Afschrij- Afschrij- Afschrij- Afschrij- Boekwaarde Residu- Afschrijvingen tot vingen ving desin- vingen t/m per 

waarde vingsper- 

01-01-2021 2021 vesteringen 31-12-2021 31-12-2021 centage 

 

 € € € € € € % 

 17.292 - - 17.292 97.977 

19.308 - - 19.308 109.424 66.594 - - 66.594 377.379 

 11.094 - - 11.094 62.854 

- - - - 1.968 

33.350 - - 33.350 5.884 15.738 - - 15.738 2.780 

1.990 - - 1.990 352 

 -58.725 - - -58.725 -568.779 

Schommel-/speeltoestel 6-4-2017 953   953 

Koelkast 30-6-2017 900   900 

Pinapparaat 13-2-2019 711   711 

Aanhangwagen 7-9-2019 650   650 

Lenovo laptop 20-1-2020 1.040   1.040 

Audiotour 27-8-2020 1.500   1.500 

Subsidie audiotour 27-8-2020 -1.500   -1.500 

- - 

462 462 
33.937 462 - 34.399 

277.203 462 - 277.665 

277.203 462 0 277.665 
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- - - - 9.900 - - - - -9.900 

- - - - 1.669 

- - - - 1.885 

- - - - 600 

- - - - 210 

- - - - -5.000 - - - - 34.942 

- - - - 4.421 

- - - - 8.059 

- - 

 29.683 - - 29.683 - 

 668 191 - 859 94 20,00 

 540 180 - 720 180 20,00 

 266 142 - 408 303 20,00 

 172 130 - 302 348 20,00 

 191 208 - 399 641 20,00 

- - - - 1.500 20,00 

- - - - -1.500 20,00 6 - 6 456 20,00 

 

3.2  Jaaropstelling omzetbelasting 

Verschuldigde omzetbelasting 

Voorbelasting 

  7.856 

Voorbelasting 5b 9.057 

9.057 

Te ontvangen omzetbelasting 

Afdrachten omzetbelasting 

5g  (1.201) 

1e kwartaal  (1.141)  

106.641 106.641 136.625 - 

31.520 857 - 32.377 2.022 - 

138.161 857 - 139.018 138.647 - 

138.161 857 0 139.018 138.647 0 
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2021 

 

Boekjaar: 2021 

BTW nummer: 8150.33.369.B01 

Omzet 

 € € 

Omzet hoog 1a 1.625 341 

Omzet laag 1b 83.504 7.515 

Omzet nultarief of niet bij u belast 1e 400  

 

 

2e kwartaal  707  

3e kwartaal  1.502  

4e kwartaal 

Suppletie omzetbelasting 2021 

Balanspost omzetbelasting 

 (2.313) 

31-12-2021 

€ 

Omzetbelasting 3e kwartaal  1.502  

Omzetbelasting 4e kwartaal  -2.313  

Omzetbelasting verslagjaar (1.606) 

Omzetbelasting suppletie 44 

Omzetbelasting 2.338 776 

(1.245) 
44 
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3.3  Begroting 2022 

BATEN 

Schenkerij 

Entreegelden museumboerderij 

Bed & Breakfast 

Trekkershutten 

Camping 

Zaalhuur 

Eevenementen 

Boeken 

Diverse opbrengsten 

OVERIGE BATEN 

Exploitatie subsidies 

Giften 

Verhuur beheerderswoning 

BESTEED AAN DE 

DOELSTELLINGEN 

Schenkerij, camping en trekkershutten 

Boeken 

MARGE 

OVERIGE LASTEN 

Lonen en salarissen 

Sociale lasten 

Pensioenlasten 

Overige personeelskosten 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Huisvestingskosten 

Exploitatiekosten 

Kantoorkosten 

Verkoopkosten 

Algemene kosten 

Financiële baten en lasten 

Bijzondere baten en lasten 

Saldo van baten en lasten 

 Begroting Exploitatie

 Begroting Exploitatie 

 2022 2021

 2021* 2020 

 

 € €

 € € 

          11.059           11.714 

             7.043             4.480 

          11.974            8.646           11.650            6.724           41.118          

25.413                227               142                813                                   423               

549 

             1.223                703 

 

     120.000        85.530                   -        58.371 

                    -             7.022 

 

            4.000 

            5.000             1.746            20.621 

            8.000             7.860              7.860 

 

          13.000           16.628                     -           32.481 

     133.000      102.158                   -        90.852 

 

           4.982 

 

           6.439 

              319               316 

     106.000        88.612                   -        94.883 

           1.000            8.245                - (      10.786) 

       26.000      

107.000 

          58.000 

            1.000 

          27.000 

            2.000             

5.000             

2.500           

10.000                

500 

          5.301        

96.857 

          22.959 

            8.000             

1.558             

1.527                

857           

29.135                

713 

            5.683             

4.632           

13.116                

432 

                  - 

                  - 

          6.755        

84.097 

          40.301 

            7.476             

1.538                

882 

               834 

          25.450 

            1.175             

2.543             

5.028             

9.257                

399 



 

 

* In verband met de voortdurende effecten op de exploitatie als gevolg 

van de coronacrises is besloten géén begroting voor 2021 op te nemen. 

 


