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   Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen 
 
 
 Financieel verslag over het boekjaar 2021 (1 januari t/m 31 december 2021) 
 
    Drie en dertigste boekjaar 
 
 

1. Doelstellingen van de vereniging 
 
   Het bevorderen van de groei en bloei van het Museum Vlaardingen door: 

1.1 Belangstelling te wekken voor, bekendheid te geven aan en het ondersteunen van het streven 
van Stichting Museum Vlaardingen. 

1.2 Het verstrekken van gelden uit de vereniging ter bevordering van het doel van de stichting. 
1.3 In overleg en/of samenwerking met de stichting voorwerpen, boeken en documenten te 

verwerven en deze, hetzij door schenking, hetzij door inbruikleengeving, voor museale collecties 
of de hulpmiddelen van de stichting ter beschikking te stellen. 

1.4 Samenwerking met andere verenigingen van vrienden van een museum. 
1.5 Het uitgeven van een Magazine aan de leden. 
1.6 Het organiseren van activiteiten door en voor de leden binnen het museum. 
1.7 Het verstrekken van bijdragen voor de aanschaf van objecten of faciliteiten. 

 
2. Activiteiten van de vereniging in 2021: 

Idem als in 2020 is het aantal activiteiten door de corona beperkingen zeer beperkt gebleven. Dit 
mede omdat het museum volledig gesloten is geweest of slechts een bepekt aantal mensen 
tegelijk mocht ontvangen. Zo hebben o.a. het Binnenhalen van de Balder/Nieuwe haring en de 
reünie van de oud betrokkenen bij de Vlaardingse visserij geen doorgang kunnen vinden. 
 
Van de maandelijkse lezingen heeft alleen de lezing door Frank de Hoog en Claudia Steur, over 
Arij Pleijsier, op 9 september kunnen plaatsvinden.  Een tweede lezing over Arij Pleijsier door 
Willy Atema heeft, insamenwerking met het museum, op 15 september plaatsgevonden. 
 
Als pleister op de wonde is aan de leden een kerst/nieuwjaarswens met het boekje van 100 jaar 
Museum Vlaardingen toegezonden. 

 
 
 

3. Overige zaken 
 Het financiële verslag over 2020 en de begroting voor 2021 werden in de Algemene Ledenvergadering 

van 7 oktober 2021 behandeld en goedgekeurd. 
 

De kascontrolecommissie voor 2021 bestaat uit: Dhr. K. Schot en Dhr. F. Nolet met de heer T. de Koning 
als reservelid. 

 In dit verslag is verder opgenomen 
  Hoofdstuk 4: Staat van Baten en Lasten 2021 
  Hoofdstuk 5: Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2021 
  Hoofdstuk 6: Balans per 31 december 2021 
  Hoofdstuk 7: Toelichting op de Balans 2021 
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4. Staat van Baten en Lasten 2021 

      

    Aktueel    Begroting  

         

      
1. Contribities   €      14.740,22    €        15.000,00  

2. Donaties   €              25,00    €                      -    

3. Rente   €                7,05    €                      -    

4. Opbrengst advertenties Spil   €        1.440,00    €          1.800,00  

5. Bijdrage Spil SZB   €        2.082,45    €          1.800,00  

6. 
Opbrengst Vl Woordenboek en 
boeken  €           158,00    €             500,00  

7. Opbrengst Binnenhalen Balder   €                     -      €          3.500,00  

8. Opbrengst Reunie Oud Vissers   €                     -      €             400,00  

     

 €                        
-    

 TOTALE  BATEN:   € 18.452,72     €        23.000,00  

      

      
10. Administratie\Secr. kosten   €           395,88    €             500,00  

11. Portokosten   €           158,56    €             200,00  

12. Restauraties   €        1.000,00    €          2.000,00  

13. Activiteiten Vrienden    €           754,43    €             500,00  

14. Bijdrage/Aankopen museum   €        7.878,00    €          2.500,00  

15. Binnenhalen Balder   €                     -      €          4.675,00  

16. Hoogendijkprijs/fonds   €           750,00    €             750,00  

17. Reunie Oud Vissers   €                     -      €             500,00  

18. Entreekosten museum   €           427,23    €             800,00  

19. Representatie kosten   €              52,49    €             200,00  

20. Diverse kosten   €           278,88    €             200,00  

21. Kosten Spil    €        6.940,99    €          6.800,00  

22. Bezorgen Spil   €                     -      €             850,00  

23. Drukwerk   €              50,70    €             500,00  

24. Bijdrage Museumfonds   €                     -      €                      -    

25. Breiproject   €                     -      €             300,00  

26. Onvoorzien   €                     -      €          1.725,00  

    €                     -      €                      -    

27. TOTALE  LASTEN:   € 18.687,16     €        23.000,00  

       
30. SALDO:   €     -234,44    €                -    
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5. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2021 
 
Baten: 
Ad. 
1. Ontvangen contributies 

Aantal leden per 1 januari 2021    597     
       Aantal leden per 31 december 2021    575 
Totaal 13 nieuwe leden en 35 opzeggingen onder andere als gevolg van overlijden. 

2. Er is dit jaar één bijzondere donatie van een lid ontvangen 
3. Ontvangen rente op de spaarrekening.  
4. Opbrengst van de advertenties in de Spil. als gevolg van corona was het vrijwel onmogelijk om nieuwe 

adverteerders te werven. De werving heeft wel extra aandacht. 
5. De bijdrage van SZB voor de uitgifte van de Spil. (30% van de kosten) 
6. Opbrengsten verkoop boeken w.o. het Vlaardings Woorden boek. Sluiting van het museum is de belangrijkste 

reden waarom de verkoop vanuit de winkel is achtergebleven.        
7. Het binnenhalen van de Balder (zie ook post. 15) heeft helaas niet plaats kunnen vinden. 
8. Ook de reünie van oud betrokkenen bij de Vlaardingse visserij (zie ook pt. 17.) heeft helaas niet plaats kunnen 

vinden. 
 
 

Lasten: 
10. Secretariaats- en administratiekosten voor o.m. acceptgiro´s, etiketten, cartridges, papier en bankkosten etc.. 
11. Kosten voor porto en bezorging voor reguliere post en o.a. aanmaningen. 
12. Bijdrage t.b.v. conservering en restauratie van collectie in het museum zoals stellingmateriaal voor uitvoering 

van het herwaarderingsproject.   
13. Deze kosten betreffen de vergoedingen aan sprekers, verzorgering van de avonden, de ALV en andere 

vergaderingen. De belangrijke activiteiten staan apart vermeld in hoofdstuk 2.  
14. Deze kosten betreffen de in 2020 toegezegde bijdragen aan het museum en die van 2021 met o.a. folie op de 

ramen tegen UV, schilderijrail in Groene Salon en een bijdrage voor de aankoop van het schilderij van H.F. 
Bieling.  

15. Helaas in 2021 geen binnenhalen van de Balder tijdens de opening van het Haring en Bierfeest. Volgend jaar 
beter. 

16. Jaarlijkse bijdrage aan het Hoogendijkfonds 
17. Helaas in 2021 geen de reünie van oud-betrokkenen bij de Vlaardingse visserij . Volgend jaar beter. 
18.  Kosten voor de vergoeding aan het museum voor het gratis entree in het museum van leden. 
19.  De representatiekosten betreffen attenties bij ziektes en jubilea etc.  
20. Kosten voor lidmaatschap Ned. Vereniging Vrienden van Ned. Musea, de bijdrage aan MKV en kerstgroeten . 
21. Kosten voor de productie en distributie van de 3 edities van de Spil in 2021 
22. Porto voor de distributie wordt door Musem betaald. 
23. Kosten lidmaatschapskaarten 2021. 
24. Reductie door hogere bijdragen aan het museum dan begroot 
25. Heeft geen doorgang kunnen vinden daarom zijn er voor 2021 geen kosten voor het breiproject. 
26. De post onvoorzien is niet gebruikt 

 
30. Het negatieve saldo is gaat ten laste van het eigen vermogen. Zie de balans 
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6. Balans per 31 december 2021 
 

     31-dec-21   31-dec-20  

              

 Activa         

 Liquide Middelen:        

1. 
   
Kasgeld    72,75   59,05  

    Bankrekening r/c Rabo  887,76   4.442,15  

    Bedrijfsplus rekening Rabo  69.243,83   69.743,83  

      70.204,34   74.245,03 

2. Te vorderen Posten:       

    Rente spaarrekening  0,00   0,00  

 

   Verkoop Boeken en Woordenboek 
Museum 100,00   50,00  

    Bijdrage spil 57   0,00   769,00  

    Bijdrage spil 58, 59 en 60  2.082,29   0,00  

 Vooruit betaalde Posten:       

    Jaarlijkse bijdrage Hoogendijkprijs 0,00   0,00  

      2.182,29   819,00 

 Totale Activa    72.386,63   75.064,03 

                   

 Passiva         
3. Te betalen Posten:        

    Jaarlijkse bijdrage Hoogendijkprijs 0,00   0,00  

    Bijdrage expo modellen Hoogendijk 0,00   2.500,00  

    Bijdrage aankopen museum  2.940,00    0,00   

    Bijdrage onderhoud collectie/restauraties 0,00    2.000,00   

    Entreegelden 2e - 4e kwartaal 2020 379,76   164,32  

    Declaratie breiproject  0,00   52,40  

      Totaal te betalen posten:   3.319,76   4.716,72 

          

 Vooruitontvangen posten:       
4.    Bijdrage Binnenhalen Balder  500,00   500,00  
5.     Contributie 2021   0,00   46,00  

          

 Reserveringen         
6.    Museumfonds   30.000,00   30.000,00  

7. 
   Bijdrage 
Aquarium   30.000,00   30.000,00  

8.    100 jaar Museum Vld  0,00   1.000,00  

       Totaal vooruitontvangen    60.500,00    61.546,00 

 Totale Passiva:    63.819,76   66.262,72 

          

 SALDO/ VERMOGEN   8.566,87   8.801,31 

                   

 Hoogendijkfonds       

 

   Saldo Rekening 737 en 884 per 31/12-
2021  19.641,16   18.139,35 

    Afrekening VMV    0,00   0,00 

    Bijdrage Vrienden    750,00   0,00 

    Hoogendijkprijs    0,00   1.500,00 

    Rente     1,95   1,81 

    Bankkosten    0,00   0,00 

 Saldo per 31 december 2020  20.393,11   19.641,16 

 
 
 

 
7. Toelichting op de Balans per 31 december 2021 
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1. De Kas t.b.v. wisselgeld e.a. bij activiteiten van de Vrienden per 31 december 2021.  

 
2. De te vorderen posten bestaan uit de rente van 2020 die in 2021 is bijgeschreven en openstaande facturen. 

Intussen zijn de meeste posten voldaan of verrekend. 
 

3. De te betalen posten zijn in 2021 niet overgemaakt. Deze posten zijn intussen allemaal overgemaakt. 
 

4. Dit jaar was er bij de jaarafsluiting geen contributie over 2022 ontvangen. Die van 2021 is verrekend. 
 

5. Het negatieve saldo komt t.l.v. het eigen vermogen. Daarom dit jaar geen verhoging van het Museumfonds. 
 
6. Bij de heropening van het museum in 2015 is een bijdrage van ca. € 30.000,- toegezegd voor de realisatie van 

een aquarium. Binnen het museum is een commissie gevormd die dit project trekt. De reserveringen in 2015 
m.b.t. de opening van het museum en de aktie voor de inrichting zijn bij het museumfonds en aquarium 
gevoegd. 
  

7. Ten behoeve van de viering van het 100-jarig bestaan van het museum is een reservering gemaakt van € 
1.000,- die in 2021 met de bijdragen aan het museum is verrekend. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Vlaardingen, 16 februari 2022, 
 
        
 
 de penningmeester, 
 
 
 
 
 S. van der Marel 
 
 
 
 


