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Bestuursverslag
Uitgangspunten Jaarverslaggeving
Het ontstaan van de Stichting Fries Natuurhistorisch Museum, hierna te noemen Stichting NMF, gaat terug tot
18 mei 1923.
Oorspronkelijk was er sprake van een vereniging. Met ingang van 23 december 1997 is de Stichting Fries
Natuurhistorisch Museum opgericht waarbij de activa en passiva van de vereniging zijn ingebracht.
Het gebouw, het voormalige Nieuwe Stads Weeshuis, waarin het museum is gehuisvest is eigendom van de
Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum, hierna te noemen Stichting BGFNM. Statutair is
bepaald dat de Raad van Toezicht van de Stichting NMF kandidaten voor bestuurszetels van de Stichting
BGFNM kan voordragen en dat elke voordracht bindend is. Tevens kunnen Statutenwijzigingen van de
stichting BGFNM alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting NMF.
Kortom de zeggenschap over de stichting BGFNM berust bij de stichting NMF. De beide stichtingen zijn zo
nauw met elkaar verweven dat zij als één geheel kunnen worden beschouwd. Deze verwevenheid is op 1
februari 2005 concreet gemaakt en notarieel vastgelegd in een overeenkomst.
De Stichting Gerrit Stobbe Fonds werd bij akte opgericht op 19 juni 1989. De stichting heeft ten doel het
ondersteunen van de instandhouding van het Fries Natuurhistorisch Museum, alsmede voorts al hetgeen
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin. Op 27 maart 2013 heeft
statutenwijziging plaatsgevonden waarbij alle leden van de Raad van Toezicht van de Stichting NMF in het
bestuur van de Stichting zijn opgenomen.
Op basis van deze nauwe verwevenheid en wettelijke voorschriften wordt van alle stichtingen tezamen een
samengevoegde jaarrekening opgesteld.
Met betrekking tot de Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum is het gebouw onder de
vaste activa opgenomen en tevens als afgezonderd eigen vermogen vermeld.
De Stichting Gerrit Stobbe Fonds beschikt alleen over banktegoeden. Omdat de zeggenschap over deze
middelen via hun bestuursfunctie alleen berust bij de Raad van Toezicht van de Stichting NMF zijn deze
middelen op de balans als fonds opgenomen.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. Het bijeenbrengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen op
natuurhistorisch en geologisch terrein;
b. Het bevorderen van de studie der natuurlijke historie;
alsmede in het algemeen werkzaam te zijn op natuurhistorisch gebied in de meest
uitgebreide zin; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het inrichten in stand houden van een museum;
b. Het verzamelen van gegevens omtrent de dieren- en plantenwereld, alsmede de bodem;
c. Het verstrekken van informatie;
d. Het verrichten van educatieve werkzaamheden, met name ten behoeve van het onderwijs;
e. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
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Bestuur en Staf
Vanaf 1 januari 2013 voldoet de Stichting NMF aan de regels voor Cultural Governance.
Per die datum is er sprake van een Raad van Toezicht model. Statuten en bestuursstructuur zijn conform de
regels van Cultural Governance ingesteld. De directie kan uit meer personen bestaan en wordt benoemd door
de Raad van Toezicht. In 2019 was er sprake van één bestuurder de heer T.J. van Slooten. Hij is vanaf 30
december 2016 in functie.
Onbezoldigde nevenfuncties/participatie van de directeur-bestuurder (T.J. van Slooten) in:
 Lid van het directeurenberaad van de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC);
 Bestuurslid van DOLCI (Directeuren Overleg Leeuwarder Culturele Instellingen);
 Bestuurslid Stichting Parkeergarages Leeuwarden;
 Lid van de Raad van Advies van het Kolleksjesintrum Fryslân;
 Lid van de Toerisme Alliantie Friesland;
 Lid van Club Diplomatique Fryslân.
De directeur-bestuurder vergadert maandelijks met zijn staf. In de staf zitten vertegenwoordigers van de
afdelingen Collectiebeheer, Educatie en Exposities, Facilitaire zaken, PR & Marketing en Financiën. Naast de
directeur-bestuurder (algemeen beheer) bestond de staf per 31 december 2019 uit de volgende personen:
dhr. P. Koomen (conservator), mevr. I. Meutgeert (educatie en exposities), de heer K. de Vries (technische
dienst), mevr. E. Roetman (PR & Marketing) en dhr. S. Halbesma (financiën).
Tijdens de staf overleggen worden bestuursbesluiten genomen. Tevens is er regelmatig overleg tussen de
directeur-bestuurder en de controller over de financiële en facilitaire aangelegenheden van het NMF.

Samenstelling Raad van Toezicht 2019
In 2019 waren alle Raad van Toezicht leden, met uitzondering van de heer Makelaar, aftredend.
Alle aftredende leden waren herkiesbaar en zijn bereid gevonden om aan te blijven. De heer Makelaar heeft te
kennen gegeven op korte termijn te willen aftreden. Hij zal aanblijven totdat voor zijn expertise nieuwe
inbreng in de Raad is gevonden.
- mevrouw C. Schokker-Strampel, voorzitter, Eastermar
Hoofdfunctie:
 Burgemeester Vlieland (betaalde functie)
Nevenfuncties burgemeesterschap:
o Lidmaatschap Samenwerkingsverband De Waddeneilanden (onbezoldigd)
o Lid Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (onbezoldigd)
o Lid Stuurgroep Structuurvisie Waddenzee (onbezoldigd)
o Voorzitter Station Vlieland KNRM (onbezoldigd)
Nevenfuncties:
 Bestuurslid van de Stichting Thomassen-Verkauter
 Lid adviesraad Fries Sociaal Planbureau (onbezoldigd)
 Voorzitter Stichting Gerrit Stobbe Fonds (onbezoldigd)
 Voorzitter Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum (onbezoldigd)
 Lid van de Wadden Sea Board (onbezoldigd)
 Lid van de Wadden Sea Forum (onbezoldigd)
de heer J.J. Makelaar, Leeuwarden
Hoofdfunctie:



Accountant medewerker bij Bentacera (betaalde functie)
Nevenfuncties:





penningmeester C.v.v. Blauw Wit ’34 (onbezoldigd);



Penningmeester Commerciële Club Leeuwarden;
penningmeester van de Stichting Gerrit Stobbe Fonds(onbezoldigd);
penningmeester van de St. Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum (onbezoldigd).
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-Mevrouw J. Veenstra, Heerenveen
Hoofdfunctie:
 Directeur/eigenaar Suver marketing en communicatie (betaalde functie)
 Divisiemanager bij OIM Orthopedie (betaalde functie)
Nevenfuncties:
 Voorzitter jeugdcommissie Quick Stick (onbezoldigd)
 bestuurslid bij de Stichting Gerrit Stobbe Fonds (onbezoldigd)
 bestuurslid bij Quick Stick hockeytechnische zaken (onbezoldigd).
-De heer J.M. Wenzel, Leeuwarden
Hoofdfunctie:
 Hogeschooldocent bij Stenden Hogeschool te Leeuwarden (betaald)
Nevenfuncties:
 Secretaris bij de Stichting Gerrit Stobbe Fonds (onbezoldigd)
 Lid Medezeggenschapsraad Konigin Wilhelmina School Locatie Fontein (onbezoldigd).
-De heer S. Haverkamp, Stiens
Hoofdfunctie:
 Rector-bestuurder Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus te Sneek
Nevenfuncties:
 Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheken Mar en Fean (onbezoldigd)
 Lid bestuur samenwerkingsverband Fultura, Passend Onderwijs Súdwest-Fryslân (onbezoldigd)
 Lid bestuur Coöperatie Pompeblêd, samenwerkingsverband van 7 openbare
scholengemeenschappen in Fryslân (onbezoldigd)
 Bestuurslid bij de Stichting Gerrit Stobbe Fonds (onbezoldigd)
 Bestuurslid van de Stichting Technolab SWF
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Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht en worden benoemd voor een
periode van 4 jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan tweemaal worden herbenoemd.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Naam
Functie
C. Schokker-Strampel
J. Makelaar
J. Veenstra
S.A.J. Haverkamp
J.M. Wenzel

Aftredend volgens rooster
1ste
2de
Voorzitter
09-2019
09-2023
Auditcommissie
09-2013
09-2017
Lid
11-2019
11-2023
Lid
11-2019
11-2023
Lid
11-2019
11-2023

definitief
09-2027
09-2021
11-2027
11-2027
11-2027

Binnen de Raad van Toezicht functioneren twee commissies:
 Remuneratiecommissie: deze commissie houdt zich bezig met het bezoldigings- en personeelsbeleid
in de ruimste zin des woords;
 Auditcommissie: deze commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht over
rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting.
In het belang van het NMF hebben mevrouw C. Schokker-Strampel en de heer J. Makelaar
een bestuursfunctie bij de Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum. Zij zijn respectievelijk
voorzitter en penningmeester en vormden daarmee het gehele bestuur van de stichting.
Volgens de statuten moet het bestuur van de Stichting uit ten minste 3 leden bestaan. Hierin moet nog
worden voorzien. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn tevens bestuurslid van de Stichting Gerrit Stobbe
Fonds.

Activiteiten Raad van Toezicht
Normaliter vergadert de Raad van Toezicht één keer per kwartaal tezamen met de directeur-bestuurder.
Daarbij brengt de directeur-bestuurder verslag uit aan de Raad over de ontwikkelingen met betrekking tot
het museum en de binnen de staf genomen besluiten. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter
en de directeur-bestuurder.
In het verslagjaar kwam de Raad viermaal op reguliere basis bijeen en kwamen onder meer de volgende
zaken aan de orde:
Raadsaangelegenheden
 Instelling beoordelingscommissie directeur-bestuurder
 Voortzetting en beëindiging lidmaatschappen van de Raad
 Naleving Governance Code Cultuur 2019
Bestuur en organisatie
 Te houden functioneringsgesprekken met directeur-bestuurder
 Voortbestaan Gerrit Stobbe Fonds
 Heroriëntatie culturele infrastructuur provincie Fryslân
Personeel en vrijwilligers
 Ontwikkelingen ziekteverzuim
 Functioneren medewerkers en vrijwilligers
 Vrijwilligersbeleid
 Functie-indeling volgens ORBA-systeem
 Facilitering medewerkers (ICT e.d.)
 Instelling vertrouwenspersoon
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Huisvesting


Aanpak Groot Onderhoud

Publieke dienstverlening en exposities
 Bezoekersaantallen
 Continue update werkzaamheden en activiteiten
 Ontwikkelingen rond de (nieuwe) exposities
 Meerjaren Expositie Programma museum
Financiën




Goedkeuring Jaarrekening 2018
Tussentijdse cijfers per kwartaal
Aanpassing begroting 2019

De remuneratiecommissie heeft in 2019 één maal een bespreking gehad met de directie over de personele
zaken.
De auditcommissie is tweemaal bijeengekomen om de jaarrekening 2018 en de begroting voor 2019 te
bespreken.
De Raad van Toezicht heeft in 2019 de volgende besluiten genomen:
 Goedkeuring jaarrekening en activiteitenverslag 2018;
 Vaststelling begroting 2019;
 Instelling beoordelingscommissie directeur-bestuurder (Mevr. T. Schokker en Dhr. J. Wenzel)

Personele zaken
Met de beëindiging van de bouw van de “OnderWaterSafari” is de projectmedewerker met ingang van
1 januari 2019 uit dienst getreden. Tevens heeft een collectiemedewerker met ingang van 1 maart 2019
ontslag genomen. In de loop van het jaar is het dienstverband met een medewerker van het
preparateursatelier beëindigd. Beide functies zijn niet meer ingevuld. Wel is er een uren uitbreiding
toegepast voor een medewerker van de “OnderWaterSafari”. In verband met ziekte zijn de uren van het
contract met een educatiemedewerker tijdelijk aangepast. Geschoond voor de projectmedewerkers voor de
bouw van de “OnderWaterSafari” is het aantal fte’s daarmee gestegen van 12½ naar 13 fte’s.
Het ziekteverzuimpercentage over 2019 bedroeg 8,3 % tegenover 8,75 % in 2018.
Daarmee was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage het dubbele van het landelijke gemiddelde van 4,2%.
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Vrijwilligerswerk
Voor de inzet van vrijwilligers maakt het museum gebruik van een fiscale faciliteit die er in voorziet dat
vrijwilligers een vergoeding mogen ontvangen zonder dat dit voor de vrijwilligers fiscale consequenties tot
gevolg heeft. Tevens maakt het museum gebruik van vrijwilligers die geheel onbezoldigd hun bijdrage aan het
museum leveren. De bijdragen en de kosten van de vrijwilligers kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Aantal uren

Vrijwilligers via
vrijwilligersregeling
Reiskostenvergoedingen
Overige vrijwilligerskosten
Subtotaal
Kapitalisatie bijdrage vrijwilligers
Totale inbreng vrijwilligers

Kosten
2019

Kosten
2018

Kosten
2017

2019

2018

2017

€

€

€

10.850
-

8.889
-

5.625
-

43.541
2.648

33.851
2.391

22.384
4.230

-

-

-

3.751

2.156

1.369

10.850

8.889

5.625

49.940

38.397

27.983

7.707

6.409

8.456

80.340

65.174

84.560

18.557 15.298 14.081

130.280

103.571

112.543

Hieruit blijkt dat de inzet van vrijwilligers via de “vrijwilligersregeling” binnen enkele jaren is verdubbeld.
Dit is een gevolg van de start van het museumcafé begin 2018 en de inzet van vrijwilligers bij diverse
exposities. In bovenstaande specificatie zijn de door de onbezoldigde vrijwilligers en stagiaires aan het
museum bestede uren als loonkosten gekapitaliseerd. Deze kapitalisering is toegepast op basis het
gemiddelde wettelijke minimum uurloon. Het gemiddelde wettelijke minimum uurloon over 2019 bedroeg
€ 10,43 (2018: € 10,17) waardoor de totale kapitalisatie over 2019 uitkomt op een bedrag van € 80.340.

Huisvesting
Vanaf 1987 is het Natuurmuseum Fryslân gevestigd in het voormalige “Nieuwe Stadsweeshuis”. Het pand is
een historisch gebouw dat van 1675 tot 1953 als weeshuis heeft gefunctioneerd. Vanaf 2001 tot en met 2005
is het pand grondig verbouwd en is sindsdien de binnenplaats voorzien van een dakconstructie. Het
voormalige depot onder het atrium heeft met ingang van 2018 een nieuwe bestemming gekregen als
permanente expositie “OnderWaterSafari”. Gebleken is dat het atriumdak in de toekomst veel meer
onderhoud zal vergen dan waar destijds rekening mee is gehouden. Mettertijd is steeds duidelijker geworden
dat diverse onderdelen van het gebouw binnen afzienbare tijd aan vervanging toe zijn dan wel dat ingrijpend
herstelwerk nodig zullen hebben. Hiertoe is een reserve gevormd die momenteel € 98.250 bedraagt. Tevens
is een onderhoudsvoorziening gevormd ten behoeve van reguliere verf- en onderhoudswerkzaamheden.

Collectie
Per balansdatum waren er 322.807 voorwerpen geregistreerd. In verband met de verhuizing naar het
Kolleksjesintrum Fryslân is de registratie van de objecten omgezet naar een nieuw systeem (Adlib). Bij
die omzetting is een groot aantal ongeregistreerde objecten slechts voorlopig geregistreerd,
bijvoorbeeld als ‘kever’ zonder nadere gegevens over soort en tijdstip/plaats van verzamelen. In 2019
is doorgegaan de voorlopige registraties om te zetten in meer permanente. Vrijwilligers en
conservator brachten in ruim 2.618 records één of meer keren wijzigingen aan. Het gaat vooral om
zwerfstenen, bijen, wespen, kevers en vloeistofpreparaten. Voor het eerst bestond in 2019 de
mogelijkheid om nieuwe labels met barcode uit te printen. Hier is bij de nieuw ingevoerde
zwerfstenen en een aantal schelpen gebruik van gemaakt. Begin 2020 is de totale registratiegraad
ruim 95,4%. Dit is iets lager dan bij het vorige overzicht (96,2%) omdat er in 2019 aanzienlijke
collecties insecten en minderalen aan het NMF zijn geschonken, die nog niet zijn verwerkt. Het totaal
aantal objecten in de collectie wordt geschat op 338.400.
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Openstelling museum
In het verslagjaar ontving het NMF 51.652 bezoekers. Dit aantal is krap 7.000 (12%) minder dan in 2018 toen
58.805 bezoekers werden verwelkomd. Met de introductie van de OnderWaterSafari was het uitgangspunt
dat het normale aantal jaarlijkse bezoekers op 60.000 gesteld zou moeten worden. Dat dit aantal niet is
gehaald is voornamelijk toe te schrijven aan de verlate (her)opening van de OnderWaterSafari.

Exposities
Permanente Exposities
OnderWaterSafari (hierna te noemen OWS)
Het idee voor de OWS is in 2014 ontstaan naar aanleiding van de verhuizing van de collectie naar het
gezamenlijk depot “Kolleksjesintrum Fryslan”. In dat jaar zijn de onderzoeken gestart naar de haalbaarheid
van het project.
Technische haalbaarheid
Het museum heeft met “Friesland Onder Water” jarenlang een zeer succesvolle expositie gehad. Met het
vrijkomen van het depot in het museum beneden de begane grond ontstond de mogelijkheid om “Friesland
Onder Water” groter en eigentijdser te maken en aan te passen aan de nieuwste technologische
mogelijkheden. Het concept voor de nieuwe expositie was een “ride” waarbij de bezoekers in een wagentje,
een “Mistic Mover” genaamd, konden plaatsnemen. Men zou dan automatisch in de onderwaterwereld
worden rondgereden voorzien van ingesproken commentaar met gebruikmaking van diverse geluids- en
lichteffecten.
In de oorspronkelijke plannen was bedacht om de safari op de begane grond te laten beginnen en als
bijzondere ervaring het wagentje door het ijs te laten zakken waarmee ook de jaargetijden in de
onderwaterwereld tot uitdrukking konden worden gebracht. Helaas bleken uiteindelijk de mogelijkheden
daarvoor onvoldoende omdat daarmee niet aan de veiligheidsvereisten voor de bezoekers kon worden
voldaan. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om de toegang tot de “experience” beneden de begane grond
te realiseren, welke bereikbaar zou zijn met een lift.
Financiële haalbaarheid
In de oorspronkelijke plannen werd geraamd dat de nieuwe expositie rond € 1.400.000 zou gaan kosten.
In de jaren 2014 en 2015 mocht het museum zich verheugen in een schenking/erfenis van wijlen de heer
W.G. de Jong uit Leeuwarden en een legaat van wijlen mevrouw P.M. Dijkema. Tevens was de expositie
“Animal Inside Out” voor het museum een groot succes. Hiermee kreeg het museum de beschikking over rond
€ 500.000 aan eigen geldmiddelen. In de loop van het jaar 2016 zijn diverse instanties voor de plannen
geïnteresseerd en zijn fondsen aangeworven. Als provinciaal museum was de steun door de provincie voor
deze plannen van doorslaggevende betekenis. Met de beslissing van Provinciale Staten in de vergadering van
29 juni 2016 om € 350.000 bij te dragen aan het project kon door de Raad van Toezicht van het museum
definitief groen licht aan de plannen van de directie worden gegeven.
Uiteindelijk werd voor een bedrag van € 1.139.500 aan toezeggingen verkregen, waardoor er in totaal voor
een bedrag van € 1.639.500 aan het project kon worden besteed.
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Ultimo 2017 waren de volgende toezeggingen binnen:

BankGiroLoterij
Provincie Fryslân
Wetterskip Fryslân
Mondriaanfonds
Pr. Bernhard Cultuurfonds
Woudsend Anno 1816
Zabawas
Het Nieuwe StadsWeeshuis
St. Sint Anthony Gasthuis
Stichting Piet Poortman Fonds
ANWB-Fonds
Siebolt Foundation
Old Burger Weeshuis
Meindersma Sybenga Stichting
Van Heloma Stichting
St. Herbert Duintjer Fonds
St. Femme van der Schaaf
Gravin Van Bijlandt Stichting
Boelstra Olivier Stichting

Totaal beschikbare middelen

Bedrag
€
400.000
350.000
100.000
90.000
50.000
50.000
25.000
20.000
10.000
10.000
7.500
5.000
5.000
5.000
4.000
2.500
2.500
2.000
1.000

1.139.500

Realisatie
Oorspronkelijk was gepland dat het project in 2018 zou zijn afgerond. In eerste instantie is de OWS op 21
september 2018 geopend. De opening was een groot succes en er was sprake van veel enthousiasme over de
nieuwe attractie in het museum. Echter drie weken na de opening sloeg het noodlot toe en begaf de lift het.
Hoewel aan alle veiligheidsvoorschriften ten aanzien van OWS was voldaan werd de toegang via de lift tevens
als zeer onpraktisch, arbeidsintensief en onveilig ervaren. Daarom heeft de directeur-bestuurder van het
museum naar aanleiding van de problemen met de lift besloten om de toegang geheel aan te passen. De lift is
daarbij enigszins verplaatst en het probleem met de lift is door de liftleverancier verholpen. Er is een nieuwe
trappenpartij geplaatst die 95% van de bezoekers van boven naar beneden brengt en weer terug. Tevens is
de attractie op basis van publieke reacties en nieuwe inzichten verbeterd. Dinsdag 23 april 2019 is de OWS
heropend. Voor de veiligheid heeft het museum operators in dienst moeten nemen die de bezoekers door de
OWS moeten leiden. Wegens die kosten en in verband met het verwachte toekomstige onderhoud aan de
attractie wordt een toegangsprijs van € 4 per bezoeker gerekend.
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Kostenverantwoording OWS
De totale kosten voor dit meerjarenproject zijn uitgekomen op een bedrag van € 1.601.424 en kunnen als

volgt nader worden gespecificeerd:

Organisatiekosten
Bouwtechnische voorzieningen
Decor en Inrichting
Inrichting ride
Informatiesysteem
Ontwikkeling educatieve programma's
Communicatie en Promotie
Onvoorzien
Totaal
Toegerekende loonkosten

TOTAAL

11.033
313.254
785.765
122.623
40.019
0
19.303
1.454
1.293.452
307.973

1.601.424

Hiermee zijn de beschikbare gelden op € 38.000 na geheel besteed. Daarbij moet worden aangetekend dat de
door het “Wetterskip Fryslân” toegezegde bijdrage ad. € 100.000 vanaf 2017 in jaarlijkse bijdragen van
€ 20.000 wordt verstrekt. Per balansdatum moet nog voor een totaalbedrag van € 40.000 van het

waterschap worden ontvangen. De bijdrage is door het waterschap toegezegd voor realisatie van
het project alsmede educatief om het waterbewustzijn onder de jeugdige bezoekers te vergroten.
Een waterbeheerlespakket zal daartoe door de afdeling educatie worden ontwikkeld.
Met die wetenschap kan worden geconcludeerd dat de beschikbare gelden voor het project geheel zijn
besteed.

Tijdelijke exposities
In het verslagjaar zijn de volgende exposities gehouden:
 Kûnstsinnige Eerappels
 Eendenkooien in het Waddengebied
 Fossielen Onder Water
 Swim Fish Swim (eerste versie)
 Blockbirds
 Start permanente expositie OnderWaterSafari
 Zomerkunst
 Swim Fish Swim (tweede versie)
 The Collective Landscape
 Nederlands Kampioenschap Prepareren
 Expositie Oerol

1 januari – 6 januari
1 januari – 6 januari
11 januari – 23 januari
2 februari – 30 augustus
2 februari – 31 december
vanaf 23 april
13 juli – 25 augustus
31 augustus – 31 december
28 september – 31 december
17 november – 31 december
23 november – 31 december
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Activiteiten
In het verslagjaar zijn er diverse publieksactiviteiten georganiseerd, waaronder:
 Nationale Museumweek: 8 t/m 14 april
 Nationale Vogelweek: 14 mei t/m 19 mei
 Diverse lezingen
 GEA-weekend: 12 en 13 januari
 GEA-juniormiddag: 8 maart
 Soortendag: 16 juni in het Leeuwarder Bos.
 Concert CityProms: 29 juni
 Bijeenkomst microsscopieclub
 Bijeenkomst paddenstoelenwerkgroep
 Bijeenkomst schelpenwerkgroep
 Diverse vakantie-activiteiten; voorjaars-, mei-, zomer, herfst- en kerstvakantie
 Overige activiteiten: bosspeurtochten, drakenrondleidingen en piratenfeestjes
 Uit in Huis: 8 september
 Coole Kids Nacht: 25 oktober
 Verhalenavond “Als stenen konden spreken” ikv LF2028: 15 november
 Deelname Explore The North

Jaarrekening Natuurmuseum Fryslân 2019
Pagina 12 van 52

PR en Marketing
Voor promotie van het museum wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de nieuwe mogelijkheden met
betrekking tot sociale media. Voorts wordt er veel aan folderverspreiding gedaan. Geadverteerd wordt er in
nieuwsbladen en worden er in reclameblokken via Omroep Fryslân commercials uitgezonden. Voorts is het
museum op diverse beurzen aanwezig geweest.
De afdeling is met een bedrag van € 3.500 binnen de begroting gebleven. Rekening houdend met
verschuivingen tussen soorten publiciteitscampagnes kan worden geconstateerd dat dit voordelig verschil
kan worden toegeschreven aan de kosten voor relaties en vrienden. De vriendenvereniging is niet meer
actief. Hiervoor in de plaats is een abonnementenstructuur ingevoerd.

Financiën
Algemeen
In 2019 werd het Bestuur en de Raad van Toezicht van het NMF door middel van kwartaaIrapportages op de
hoogte gehouden van de financiële situatie.
Bij beschikking de dato 14 december 2016 (kenmerk 01377294 en zaaknummer PF-2016/160151) is door
de Provincie Fryslân voor de jaren 2017 tot en met 2020 boekjaarsubsidie toegekend tot een bedrag van
€ 681.500 per jaar; in totaal € 2.726.000. Ten opzichte van 2017 is de subsidie over het jaar 2018 niet
geïndexeerd. Bij beschikking van 31 juli 2018 (kenmerk 01556718) is de subsidie met ingang van 1 januari
2019 geïndexeerd met 1,6%. Met ingang van 1 januari 2020 is door de provincie (kenmerk 01680134)
wederom een indexatie toegezegd van 2,25%. De subsidie wordt in 13 termijnen per jaar door de provincie
uitbetaald.
Over 2019 is het resultaat op de door de provincie gesubsidieerde activiteiten negatief € 110.282. Het tot en
met 2018 gereserveerde overschot ad € 7.843 is daarmee verrekend zodat het resultaat op de provinciale
activiteiten over de jaren 2017 tot en met 2019 uitkomt op negatief € 102.439.
Per saldo is er over 2019 € 29.036 meer uitgegeven dan begroot. De verschillen kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
Toelichting:
Subsidie provincie Fryslân
Overige subsidies
Entreegelden
Overige opbrengsten
Opbrengst commerciële activiteiten
Personeelskosten
Vrijwilligerskosten
Huisvesting
Afschrijvingen
Collectie en preparateursatelier
Publieke Diensten
Exposities
Educatie en activiteiten
PR en marketing
Overige kosten

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

€
0
47.351
-89.829
7.942
-13.524
5.966
-3.751
1.397
2.250
-7.315
20.011
38.238
-8.764
3.541
-32.548
-29.036
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De belangrijkste afwijkingen kunnen als volgt ( in lettervolgorde) worden toegelicht:
Opbrengsten:
a) De projectbijdragen zijn € 41.000 hoger dan was begroot. Van deze bijdragen is een bedrag van
€ 55.000 ontvangen dan wel toegezegd voor de expositie GIF. Dit bedrag is als “Fonds” op de balans
gereserveerd voor het jaar 2020 wanneer deze expositie wordt gehouden.
Ongeveer 9 jaar geleden is er een stagecoördinator aangesteld. Door Van Hall Larenstein werd jaarlijks
in 50% van de salariskosten bijgedragen. Van Hall Larenstein heeft deze bijdrage met ingang van 1
januari 2019 stop gezet. Dit betekent een belangrijke financiële aderlating van jaarlijks
€ 12.000 omdat de salariskosten wel structureel doorlopen.
In verband met de zwangerschap van één van de medewerkers is voor een bedrag van rond € 12.000
ontvangen waardoor de loonkostensubsidies nog enigszins hoger uitkomen dan was begroot.
De scholingssubsidie ad. € 4.500 is ontvangen in verband met trainingssessies voor bestuurlijke
vernieuwing.
b) Rekening houdend met een normaal bezoek van 60.000 bezoekers per jaar waren de entreegelden
begroot op een bedrag van € 359.523. Dit bedrag is rond € 91.000 lager uitgekomen. De oorzaak
hiervan ligt voornamelijk in de verlate openstelling van de OnderWaterSafari. De OnderWaterSafari is
23 april 2019 geopend waardoor over de eerste 4 maanden een tegenvallende entree-opbrengst moest
worden opgetekend van € 79.000. Over de maanden mei tot en met december werd wisselend een
verlies dan wel een winst ten opzichte van de begroting gehaald. De maanden mei tot en met september
gaven een surplus aan van € 9.000. Het laatste kwartaal van 2019 viel tegen met een bedrag van €
21.000. Over het gehele jaar waren de bezoekersaantallen 8.000 lager dan begroot. Voorts zijn de
entree-opbrengsten ook tegengevallen door een hoger percentage bezoekers dat in verband met
openingen e.d. gratis toegang tot het museum heeft verkregen.
c) De bijdragen voor exposities waren € 3.000 en voor educatieve activiteiten € 5.000 gunstiger dan
begroot.
d) De commerciële activiteiten waren rond € 14.000 verliesgevender dan begroot. Deze ongunstige
resultaten zijn toe te rekenen aan verhuur van ruimten voor € 5.000, de winkel € 7.000 en het
museumcafé € 4.000. Dit is in totaal een bedrag van € 16.000. Doordat in de begroting uitgegaan was
van een beëindiging van werkzaamheden in het preparateursatelier voor derden was hiervoor geen
resultaat begroot. In verband met de afwikkeling van lopende werkzaamheden werd alsnog een positief
resultaat behaald van € 2.000. Hierdoor komt het totaal resultaat ten opzichte van de begroting uit op
negatief € 14.000.
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Uitgaven:
e) De lagere personeelskosten zijn naar de volgende onderdelen te herleiden:

Beheer en administratie
Collectiebeheer
Publieke Diensten
PR & Marketing
Educatie
Technische Dienst
Inleenkrachten
Preparateursatelier

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Verschil
€

€ 201.858
€ 86.192
€ 65.020
€ 63.998
€ 162.739
€ 95.830
€0
€ 62.010

€ 230.600
€ 106.600
€ 43.200
€ 56.400
€ 150.300
€ 92.600
€ 6.000
€ 66.200

-€ 28.742
-€ 20.408
€ 21.820
€ 7.598
€ 12.439
€ 3.230
-€ 6.000
-€ 4.190

€ 44.788

€ 36.500

€ 8.288

782.434

788.400

-5.966

Medewerkers OWS

Toelichting:
 Algemeen:
In verband met een hoge werkdruk zijn er door het personeel vele overuren gemaakt.
Hiertegenover zijn er 3 medewerkers uit dienst gegaan. Deze functies zijn niet weer opgevuld.
Voor Publieke zaken is er een nieuwe medewerker in dienst genomen en daar waar mogelijk zijn
urenuitbreidingen toegepast. Allesomvattend zijn de loonkosten nagenoeg uit gekomen op het
begrote bedrag.
 Werkdruk
Zoals aangegeven zijn er meer uren gewerkt dan volgens de arbeidsovereenkomsten zijn
overeengekomen. Deze overuren zijn als passiefpost op de balans opgenomen en kunnen als
volgt worden gespecificeerd:
€
Beheer en administratie
Collectiebeheer
Publieke Diensten
PR & Marketing
Educatie
Technische Dienst
Preparateursatelier

€ 8.716
€ 3.276
€ 1.593
€ 5.493
€ 4.936
€ 3.621
€ 2.362

Medewerkers OWS

€ 2.184
32.181
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 Beheer en Administratie:
Met een medewerker voor administratieve zaken is het dienstverband in 2019 beëindigd. Omdat er
in 2018 al rekening was gehouden met deze beëindiging was er nagenoeg geen sprake meer van een
salarislast terwijl daarvoor nog wel een bedrag was begroot van € 27.000.
 Collectiebeheer:
De depotassistent heeft per 1 maart ontslag genomen. Deze functie is niet verder ingevuld.
 Preparateursatelier:
Met een medewerker uit het atelier is in de loop van het jaar het dienstverband beëindigd.
Deze functie is niet weer ingevuld waardoor ten opzichte van de begroting een voordeel is
gerealiseerd van € 7.000.
 Educatie:
Wegens ziekte is een tijdelijke urenuitbreiding overeengekomen met één van de medewerkers.
 Inleenkrachten:
Voor de vaste inleenkracht van het museum was een post begroot van € 6.000. Wegens overlijden
van de betrokken persoon zijn er geen kosten gemaakt.
 Exploitatiemedewerkers OWS:
Voor één van de medewerkers is een urenuitbreiding toegepast van 8 uren per week.
f)
g)
h)
i)

De hogere vrijwilligerskosten betreffen voornamelijk kosten in verband met kantinefaciliteiten.
De huisvestingskosten wijken niet veel af van de begroting.
Voor het museumcafé zijn extra investeringen gedaan waarop nog niet is afgeschreven.
Voor de realisatie van een portaal voor de digitale ontsluiting van de collectie van het museum voor het
publiek is eenmalig een extra uitgave gedaan van rond € 9.000, hetgeen de overschrijding verklaart.
j) Voor Publieke Zaken is een voordelig begrotingsresultaat behaald van rond € 20.000. Dit resultaat is te
herleiden naar e-ticketing (€ 3.000), horecaconsumpties (€ 9.000), vrijwilligersinzet (€ 7.000)en
overige (€ 1.000).
E-ticketing: Voor e-ticketing was een prijs van toepassing gerelateerd aan het aantal verkochte
entreebewijzen. Doordat de e-ticketing op vele problemen stuitte is de overeenkomst met de
betrokken instantie halverwege het jaar opgezegd. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen.
Horecaconsumpties: In het verleden waren consumpties in de prijs inbegrepen waardoor deze
kosten waren begroot. Dit is echter niet meer van toepassing hetgeen een voordeel met zich mee
brengt van € 9.000.
Vrijwilligersinzet: De kosten voor ontvangst van bezoekers zijn te hoog begroot hetgeen een voordeel
met zich mee brengt van € € 9.000.
k) Sommige exposities zijn voordeliger gerealiseerd en andere zijn doorgeschoven.
l) De hogere kosten voor (educatieve) activiteiten zijn voornamelijk toe te schijven aan vrijwilligersinzet
voor de OnderWaterSafari (€ 7.000). Voor het overige zijn de kosten voor scholing en automatisering
(€ 4.600) van belangrijke invloed op de overschrijding.
m) De kosten voor PR & Marketing hebben redelijke trend gehouden met de begroting. De overschrijding is
voornamelijk terug te voeren tot kosten voor automatisering (€ 4.000).
n) De hogere kosten zijn voor € 11.000 veroorzaakt door hogere bestuurskosten in verband met
netwerken en training. Voorts is er een bedrag van € 23.000 van de debiteuren voorzien als mogelijk
oninbaar. Deze kosten waren niet in de begroting voorzien.
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Financiële positie
Liquiditeit
De liquiditeitspositie van het museum is in het boekjaar met een bedrag van € 167.153 achteruitgegaan. Met
een bedrag van € 524.515 aan financiële middelen kan het museum nog steeds met gemak aan de
kortlopende verplichtingen voldoen.
Het werkkapitaal is geslonken tot een bedrag van € 631.094(vlottende activa -/- de kortlopende schulden)
maar nog steeds zeer ruim te noemen.
De provincie heeft nadrukkelijk aangegeven dat alleen de museumactiviteiten worden gesubsidieerd.
Daarom wordt het museumcafé als afzonderlijke exploitatie geadministreerd. Daarmee samenhangend zijn
de investeringen in het café geactiveerd. Over de afgelopen 2 jaar is een bedrag van € 66.417 geïnvesteerd. Er
wordt een afschrijvingstermijn aangehouden van 5 jaar. Per balansdatum was een bedrag van € 24.000
afgeschreven zodat het museumcafé nog voor een bedrag van € 42.417 op de balans staat.
Solvabiliteit
De solvabiliteitsverhouding is 74,5% eigen vermogen van het totale vermogen tegenover 75,5% in 2018. De
solvabiliteit is zeer gunstig te noemen.
In het verleden achtte het bestuur het noodzakelijk om over een reserve te beschikken waarmee nakoming
van de verplichtingen in verband met continuïteit op korte termijn kan worden gewaarborgd.
Het is gebleken dat deze doelstelling op lange termijn niet haalbaar is en de reserve meer een functie als
“Algemene Reserve” heeft gekregen. Daarom is de continuïteitsreserve als algemene reserve benoemd.
Omdat de OnderWaterSafari definitief is afgerond is de betreffende reserve geheel aan de Algemene Reserve
toegevoegd. De resultaten uit de diverse activiteiten zijn aan deze reserve toegevoegd dan wel onttrokken.
Risico’s ten aanzien van de continuïteit van baten
Per vaststellingsdatum van de jaarrekening 2019 is de Corona-crisis al 3 maanden een feit. Als gevolg
daarvan heeft het museum 2½ maand de deuren voor het publiek moeten sluiten en zijn de entreegelden
naar evenredigheid van de begroting aanzienlijk terug gelopen. Over de periode van ½ maart tot en met mei
2020 heeft het museum de begrote opbrengsten van € 150.000 geheel moeten derven. Vanaf de opening per
1 juni zal de entree-opbrengst in verband met de 1½ meter beperkingen ook aanmerkelijk lager uitvallen.
De belangrijkste geldverstrekker van het museum is de Provincie Fryslân. De provincie houdt voor de
verstrekking van de subsidiegelden een toekenningstermijn aan van vier jaren, De nieuwe termijn begint met
ingang van het jaar 2021. De provincie heeft de regels voor de toekenning van de vierjaarlijkse bijdragen
aangepast waardoor er veel onzekerheid bestaat over de hoogte van de toekomstige subsidies.
Dankzij de beschikbare middelen van het museum en de verwachte toekenningen van bijdragen van de
overheid in verband met de Coronacrisis kan het museum op de korte termijn (1 jaar) haar activiteiten
normaal voortzetten. Bij voortzetting van de 1½ meter maatschappij wordt de toekomst in de huidige vorm
voor de middellange termijn (1 tot 10 jaar) onzeker.
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Bedrijfsvoering
Gezien de ontwikkelingen in het verleden kan gesteld worden dat de normale jaarlijkse personeelslasten de
provinciale subsidie niet mogen overschrijden. Met andere woorden; de normale financiële bedrijfsvoering
van het museum is alleen maar sluitend te houden wanneer de personeelslasten niet hoger worden dan de
jaarlijkse subsidie van de provincie. In het geval van de inzet van extra personeel moeten deze extra kosten
worden gedekt uit de opbrengsten van succesvolle exposities en/of activiteiten. Voor de continuïteit van het
museum zou gesteld kunnen worden dat de structurele jaarlijkse personeelskosten niet hoger mogen zijn dan
95% van de boekjaarsubsidie (€ 692.400) van de provincie, zijnde een bedrag van € 658.000. De structurele
personeelskosten over het boekjaar bedroegen € 729.000,00 (12,70fte’s).
Gecorrigeerd voor de personeelsinzet voor de OnderWaterSafari ( € 45.000) die zich via de afzonderlijke
entreegelden terug moet verdienen is de structurele personeelskostenpost € 721.000 (11,7 fte).
Dit is dus een overschrijding van de norm met 9,6%.
Het gemiddelde aantal fte’s lag de afgelopen 10 jaar op 12,6 fte.
Beheersingsmaatregelen
De organisatie van de activiteiten in het museum is gericht op efficiency en interne beheersing. Om de
volledigheid en de juistheid van de diverse opbrengstcategorieën te waarborgen bestaan er diverse
functiescheidingen, procedures en vastleggingsmethoden. Binnen het museum worden de volgende
opbrengstcategorieën onderscheiden: worden preparateursatelier, winkel, horeca, verhuur ruimten en
toegang museum. Met betrekking tot de inkopen alle posten door de verantwoordelijke personen
geaccordeerd en door de directeur-bestuurder kritisch beoordeeld en gefiatteerd. Kleine kasuitgaven worden
door de directeur-bestuurder achteraf periodiek bij wijze van steekproef kritisch beoordeeld.
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Begroting 2020
De begroting Baten en Lasten voor het jaar 2020 ziet er als volgt uit:
Begroting
2020
€
Baten
Subsidie provincie Fryslân
Overige subsidies
Entreegelden
Bijdrage stagiaires/vrijwilligers
Overige opbrengsten

707.979
35.229
728.223
63.000
72.500

Opbrengsten overige activiteiten

203.500

Totaal

1.810.431

Lasten
Personeelskosten
Vrijwilligerskosten
Huisvesting en Technische Dienst
Afschrijvingen
Collectie
Publieke Diensten
Exposities
Educatie en activiteiten
PR en marketing
Overige kosten

778.524
63.000
91.001
12.000
28.367
79.917
407.441
46.624
83.061
41.744

Kosten overige activiteiten

115.300

Totaal

Saldo staat van baten en lasten

1.746.979

63.452
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Naleving regelgeving Cultural Governance
WNT-verantwoording 2019 Stichting Fries Natuurhistorisch Museum
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Stichting Fries Natuurhistorisch Museum. Het voor Stichting Fries Natuurhistorisch Museum toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt:
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

T. J. van Slooten
Directeur-bestuurder
01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

88.409

Beloningen betaalbaar op termijn

12.980

Totale bezoldiging

101.389

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

85.387

Beloningen betaalbaar op termijn

10.255

Totale bezoldiging 2018

95.642

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
In het kalenderjaar zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de
organisatie werkzaam geweest.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Hiervan is geen sprake.
1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als

topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder
De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Fries Natuurhistorisch Museum doen hun
werkzaamheden onbezoldigd.
In het kalenderjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
C. Schokker-Strampel (voorzitter)
J. Makelaar (lid)
J. Veenstra (lid)
S.A.J. Haverkamp (lid)
J.M. Wenzel (lid|)
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder

dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt
In het kalenderjaar is een uitkering in verband met beëindiging van een dienstverband met een
topfunctionaris niet van toepassing geweest.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2019

31.12.2019

31.12.2018
€

€

Actief
Vaste activa
Gebouwen
Inventaris
Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Vorderingen en overlopende activa

223.463
42.417

265.880

9.446
4.906
25.488
188.815

Liquide middelen

223.463
48.000

271.463

9.448
12.975

228.654

32.655
198.595

253.672

524.515

691.667

1.019.050

1.216.803

31.12.2019

31.12.2018
€

€

Passief
Eigen vermogen
Vermogen gerelateerd aan het gebouw
Algemene Reserve
Bestemmingsreserves
Fondsen
Voorzieningen
Groot onderhoud
Loongerelateerd
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

223.463
273.893
104.650
157.490

71.300
66.180

759.495

223.463
64.560
303.461
326.940

918.425

137.480

59.000
73.052

132.052

18.576

14.184

27.063
14.095
62.341

31.065
45.418
75.660

122.075

1.019.050

166.327

1.216.803
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Staat van Baten en Lasten 2019

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

692.400
110.233
269.694
0
26.087

692.400
62.882
359.523
0
18.145

681.500
39.922
229.377
23.010
125.534

98.591

107.080

106.702

1.197.005

1.240.030

1.206.045

782.434
3.751
93.949
12.000
31.409
68.863
128.452
41.268
38.999
69.723

788.400
0
95.346
14.250
24.094
88.874
166.690
32.504
42.540
37.175

847.690
2.156
83.063
12.592
21.564
72.039
696.131
18.395
66.573
36.143

85.086

80.050

96.278

1.355.934

1.369.923

1.952.625

-158.929

-129.893

-746.580

Baten
Subsidie provincie Fryslân
Overige subsidies
Entreegelden
Bijdrage vereniging vrienden
Overige opbrengsten
Opbrengsten overige activiteiten

Totaal

Lasten
Personeelskosten
Vrijwilligerskosten
Huisvesting
Afschrijvingen
Collectie en bibliotheek
Publieke Diensten
Exposities
Educatie en activiteiten
PR en marketing
Overige kosten
Kosten overige activiteiten

Totaal

Saldo staat van baten en lasten
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Bestemming van het resultaat 2019

Resultaten activiteiten:
Verhuur Ruimten
Preparateursatelier
Winkel
Horeca
Totaal
Activiteiten gesubsidieerd door de
provincie
Toevoeging aan Reserves/fondsen:
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve Eeuwfeest
Fonds GIF-expositie
Fonds uilentelling
Fonds Beheer Vriendengelden
Gerrit Stobbe Fonds
Onttrekking aan reserves/fondsen:
Continuïteitsres. : neg. res. "It Nêst"
Bestemmingsreserve OWS
Opheffing Bestemmingsreserve OWS
Fonds Uilentelling
Fondsen OWS
Fonds HGGT
Onttrekking kosten fondsen:
Fonds Beheer Vriendengelden

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

2.515
2.408
3.353
282
8.557

7.870
0
9.080
0
16.950

4.218
1.098
5.103
2.116
12.534

-110.282

-20.073

446

338.936
0
55.000
0
67
10

0
8.500
0
0
0
0

0
0
0
0
23.118
11

-35.720
-83.809
-115.003
-164
0
0

-35.270
0
0
0
-100.000
0

-52.184
-285.482
0
-308
-428.908
-12.842

-216.521

0

-2.965

-158.929

-129.893

-746.580

€
-110.282
2.515
2.408
3.353
-35.720
282
-137.445

€
-20.073
7.870
0
9.080
-35.270
0
-38.393

Overzicht Resultaten
Provinciale Producten
Verhuur Ruimten
Preparateursatelier
Winkel
Museumcafé
Overige Horeca
Totaal van alle activiteiten

€
446
4.218
1.098
5.103
-52.184
2.116
-39.204
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019

2018
€

€

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Saldo Staat van Baten en Lasten
Investeringen
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige
waardeverminderingen
Voorzieningen

-158.929

-746.580

-6.417

-60.000

12.000
5.427

12.592
19.290
17.427

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen
Mutatie operationele kortlopende
schulden

Mutatie geldmiddelen

25.018

31.882
190.739

-44.251

32.311
-19.233

223.050

-167.152

-551.649
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening heeft betrekking op de stichtingen:
 Stichting Fries Natuurhistorisch Museum;
 Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum en de
 Stichting Gerrit Stobbe Fonds.
Via de Raad van Toezicht ligt de zeggenschap over de stichtingen geheel bij de Stichting Fries
Natuurhistorisch Museum. De nauwe verwantschap tussen de stichtingen houdt materieel in dat deze
stichtingen als één geheel kunnen worden beschouwd. Op basis hiervan zijn de jaarrekeningen van de
stichtingen samengevoegd. De activiteiten van het geheel vinden plaats bij de Stichting Fries Natuurhistorisch
Museum. Met betrekking tot de Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum is er alleen sprake
van vermogen wat is vastgelegd in het gebouw waarin het museum is gehuisvest. Een nadere toelichting is
gegeven bij de post “Vermogen gerelateerd aan het gebouw” op de balans. Het Gerrit Stobbe Fonds beschikt
alleen over spaargelden. Omdat de zeggenschap over deze gelden alleen berust bij de Raad van Toezicht van
het NMF zijn deze gelden als fonds aangemerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
In de periode na balansdatum is gebleken dat de ontwikkelingen rond het coronavirus behoorlijke impact
hebben gehad op de inkomensstroom uit entreegelden. Vooralsnog heeft het museum de gevolgen daarvan
goed kunnen opvangen. Het is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen aangaande de
coronamaatregelen in hoeverre dit duurzame gevolgen zal hebben voor het museum.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De verslaggeving geschiedt volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, RJ 640.
Uitgaven worden geactiveerd voor zover het de verwachting is dat deze uitgaven de algemene activiteiten
van de organisatie duurzaam zullen dienen. Uitgaven die in rechtstreeks verband staan met de
serviceverlening aan bezoekers en welke zonder subsidieverlening niet rendabel zijn worden ineens als last
genomen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen de nominale waarde.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze post is afzonderlijk als
voorziening op de balans opgenomen.
Voorraden
De voorraden van winkel en horeca worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de
voorraden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Voorzieningen
Algemeen
Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn
besteed, dient de Organisatie de omvang van de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toe te
voegen aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.
Indien de Organisatie in een volgend verslagjaar uit deze bestemmingsreserves respectievelijk
bestemmingsfondsen put, dient zij deze besteding in de staat van baten en lasten als last te verwerken. Zij
dient deze besteding te verwerken via de resultaatbestemming als een onttrekking aan de
bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.
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Continuïteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Echter, gezien de recente ontwikkelingen rondom het
coronavirus is de ontwikkeling van de financiële positie van de stichting op de middellange termijn onzeker.
Op basis van de huidige informatie wordt uitgegaan van een duurzame voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Vaste activa
Materiële vaste activa
Verloop over 2019

Gebouw
€

Inventaris
€

Totaal
€

Stand per 1 januari
Investeringen

223.463
0
223.463
0
223.463

48.000
6.417
54.417
12.000
42.417

271.463
6.417
277.880
12.000
265.880

223.463

66.417

289.880

223.463

24.000
42.417

24.000
265.880

Afschrijvingen
Stand per 31 december

Cumulatieve aanschafwaarde voor desinvestering
Cumulatieve afschrijvingen en overige
waardevermindering per 31 december
Stand per 31 december
Afschrijvingspercentages

10-33,3%

Het gebouw betreft het pand Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden en is juridisch eigendom van de Stichting
BGFNM. Alle voor- en nadelen die uit de exploitatie van het pand voortvloeien, zijn voor rekening en risico
van de Stichting NMF. Het economische risico is derhalve in handen van de Stichting NMF. De
verkrijgingsprijs voor het pand bedraagt € 223.463 en is tevens restwaarde; op het pand wordt niet
afgeschreven.
Op basis van de Wet Onroerende Zaken is de waarde van het pand per peildatum 1 januari 2019 vastgesteld
op € 1.568.000,--. Op 23 januari 2019 is het pand ten behoeve van de opstalverzekering getaxeerd. De
herbouwwaarde van het pand is door taxatiebureau Kakes Waal bv getaxeerd op een bedrag
van € 10.160.000.
De afschrijvingstermijn van de inventaris van het museumcafé is gesteld op vijf jaar.
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Vlottende activa
Voorraden

Voorraad winkel
Voorraad horeca
Voorraad preparateursatelier
Voorraad tegoedbonnen
Saldo balans

31.12.2019
€

31.12.2018
€

7.229
1.937
0
280
9.446

6.932
1.252
430
835
9.448

31.12.2019
€

31.12.2018
€

27.973
23.067
4.906

12.974
0
12.974

31.12.2019
€

31.12.2018
€

10.768
7.268
7.451
25.487

19.732
6.410
6.512
32.654

31.12.2019
€

31.12.2018
€

92.500
15.200
79.073
2.042
0
188.815

170.500
18.014
2.390
1.001
6.689
198.595

Debiteuren

Totaal debiteuren
Af: voorziening mogelijke oninbaarheid
Saldo balans

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
Energiebelasting
Pensioenpremie
Saldo balans

Vorderingen en overlopende activa

Subsidiënten
Entree Museumjaarkaarten
Vooruitbetaalde bedragen
Overlopende activa
Diversen
Saldo balans
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Liquide Middelen

Kas
Rekening-couranten
Spaarrekeningen
Saldo balans

31.12.2019
€

31.12.2018
€

5.337
27.479
491.700
524.515

4.211
5.652
681.804
691.667

31.12.2019
€

31.12.2018
€

223.463
0
223.463

223.463
0
223.463

Eigen vermogen
Vermogen gerelateerd aan het gebouw

Balans per 1 januari
Bij/Af: resultaat boekjaar
Saldo balans

Het vermogen gerelateerd aan het gebouw betreft de oorspronkelijke aankoopprijs van het pand
Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden. Dit is tevens de enkelvoudige balans van de Stichting BGFNM.
De balans van de Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum ziet er als volgt uit:
31.12.2019

31.12.2018
€

€

Actief
Vaste activa
Gebouwen

223.463

223.463
223.463

223.463

223.463

223.463

Passief
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

223.463

223.463
223.463

223.463

223.463

223.463
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Reserves
Algemene Reserve

Balans per 1 januari
Bij: resultaten commerciële activiteiten
Bij: overige stortingen,
Af: onttrekkingen
Saldo balans

31.12.2019
€

31.12.2018
€

64.560
8.557
338.936
138.159
273.893

104.210
12.534
0
52.184
64.560

De voormalige continuïteitsreserve is vanwege nieuwe inzichten benoemd tot “Algemene Reserve”.
Omdat de OnderWaterSafari definitief is afgerond is het restant van de betreffende reserve geheel aan de
Algemene Reserve toegevoegd. Het Fonds Beheer Vriendengelden is geheel aan de reserve toegevoegd. De
resultaten uit de diverse activiteiten zijn aan deze reserve toegevoegd dan wel onttrokken.

Bestemmingsreserve huisvesting

Balans per 1 januari
Bij dotatie
Af: onttrekkingen
Balans per 31 december

31.12.2019
€

31.12.2018
€

98.250
0
0
98.250

98.250
0
0
98.250

De reserve is gevormd voor toekomstige vervangingsinvesteringen en verwacht noodzakelijk herstelwerk
aan het gebouw.

Bestemmingsreserve OnderWaterSafari

Balans per 1 januari
Bij dotatie
Af: onttrekkingen
Balans per 31 december

31.12.2019
€

31.12.2018
€

198.812
0
198.812
0

484.294
0
285.482
198.812

De verbetering van de OnderWaterSafari is voltooid en heeft een bedrag van bijna € 84.000 gekost. Het
restant bedrag van de reserve is overgeheveld naar de continuïteitsreserve.
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Bestemmingsreserve honderdjarig jubileum

Balans per 1 januari
Bij dotatie
Af: onttrekkingen
Balans per 31 december

31.12.2019
€

31.12.2018
€

6.400
0
0
6.400

6.400
0
0
6.400

In het jaar 2023 viert het museum zijn 100-jarig bestaan. Het voornemen bestaat om hier extra aandacht aan
te besteden. Het voornemen bestaat om hier jaarlijks een bedrag voor te reserveren.
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Fondsen
Fonds Provincie Fryslân

Balans per 1 januari
Bij: niet benut deel van het subsidie 2018
Af: besteding voorgaande jaren
Balans per 31 december

31.12.2019
€

31.12.2018
€

7.843
0
7.843
0

7.397
446
0
7.843

De provincie heeft voor de periode van 2017 tot en met 2020 boekjaarsubsidie toegekend. Voor zover de
jaarlijks uitbetaalde gelden niet zijn besteed wordt het saldo via het Fonds op de balans gereserveerd. Ultimo
2019 waren de bestedingen met betrekking tot de door de provincie gesubsidieerde activiteiten met een
bedrag van € 110.282 overschreden. Dit bedrag is gesaldeerd met het per 31 december 2018 gereserveerde
bedrag zodat er ultimo het boekjaar sprake is van een overschrijding van € 102.439. Dit bedrag is onttrokken
aan de continuïteitsreserve.

Fonds Beheer Vriendengelden

Balans per 1 januari
Dotatie
Af: Fondsonttrekkingen
Af: kosten fondsbeheer
Saldo balans

31.12.2019
€
216.454
67
0
216.521
0

31.12.2018
€
196.301
23.118
0
2.965
216.454

Tot en met 2018 werden bijdragen geïnd van de Vrienden van het Natuurmuseum Fryslân. Het betroffen
individuele lidmaatschappen en gezinslidmaatschappen. Het beheer van de ledengelden komt toe aan het
Natuurmuseum Fryslân. Op aangeven door het bestuur komt de besluitvorming over de aanwending van de
middelen toe aan de Raad van Toezicht van het museum. In de vergadering van 11 september 2018 heeft de
Raad de geldmiddelen vrij beschikbaar gesteld aan de directeur-bestuurder. Naar is gebleken is de intentie
van de overheveling geweest dat de aanwending van deze middelen niet meer moreel beperkt zullen zijn.
Daarom is het totale bedrag in het boekjaar overgeheveld naar de Algemene Reserve.
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Fonds Uilentelling

Balans per 1 januari
Dotatie
Af: kosten uilentelling 2016
Saldo balans

31.12.2019
€
1.927
0
164
1.762

31.12.2018
€
2.235
0
308
1.927

Door het Gerrit Stobbe Fonds is in 2017 een bedrag van € 3.000 beschikbaar gesteld voor een project van
doorlopende uilentelling. Het fonds wordt beheerd door mevrouw I. Meutgeert, medewerker van het
museum.

Fonds GIF-expositie

Balans per 1 januari
Dotatie
Af: onttrekkingen
Saldo balans

31.12.2019
€
0
55.000
0
55.000

31.12.2018
€
0
0
0
0

Dit betreffen de in het boekjaar toegezegde bedragen voor de in 2020 te houden GIF-expositie waarvan per
balansdatum € 10.000 is ontvangen.

Gerrit Stobbe Fonds

Balans per 1 januari
Dotatie rente spaarrekening
Af: onttrekkingen
Saldo balans

31.12.2019
€
100.717
10
0
100.727

31.12.2018
€
100.706
11
0
100.717
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Voorzieningen
Groot Onderhoud

Balans per 1 januari
Bij: Dotatie
Af: onttrekking
Saldo balans

31.12.2019
€

31.12.2018
€

59.000
12.300
0
71.300

44.000
15.000
0
59.000

Op basis van een afgesproken onderhoudsplan en rekening houdend met toegezegde BRIM subsidie tot en
met het jaar 2019 en de SIM subsidie tot en met 2026 wordt jaarlijks een gelijk bedrag aan de voorziening
gedoteerd.

Loongerelateerde voorzieningen
Toekomstige jubileumuitkeringen

Balans per 1 januari
Bij: dotatie
Af: onttrekking
Saldo balans

31.12.2019
€

31.12.2018
€

12.464
6.652
1.053
18.063

12.218
246
0
12.464

Dit betreft een schatting van de volgens de Museum CAO in de toekomst toe te kennen jubileumuitkeringen.
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Toekomstige opslagen pensioenpremies

Balans per 1 januari
Bij: dotatie
Af: onttrekking
Saldo balans

31.12.2019
€

31.12.2018
€

60.589
0
12.472
48.117

56.545
83.941
79.898
60.589

De voorziening is gevormd uit terug ontvangen premies die in het verleden aan de toenmalige
pensioenuitvoerder Centraal Beheer Achmea waren betaald maar in verband met wijziging van de
financieringssystematiek naar de koopsommethode overbodig waren geworden. De teruggegeven premies
zijn gebruikt om de verwachte toekomstige premiestijgingen in verband met de stijging van de premielasten
gerelateerd aan de stijging van de leeftijden van medewerkers mee op te vangen. Hiermee kon de inhouding
van de pensioenpremies op de werknemers laag worden gehouden. In 2019 bedroeg het
inhoudingspercentage 6% van de pensioengrondslag en het werkgeverspercentage 13% van de
pensioengrondslag. De uiteindelijke lasten zijn hoger uitgekomen op een bedrag van€ 12.472 welk bedrag in
mindering is gebracht op de voorziening .
Bij analyse van de toekomstige verschuldigde premies is gebleken dat bij gelijkblijvend personeelsbestand de
premiedruk zal stijgen tot rond 26% van de premiegrondslag in 2026. Bij gelijkblijvend beleid zou de
premiedruk voor het museum onacceptabel hoog worden. Uitgaande van de in de Museum CAO gehanteerde
lastenverdeling voor de pensioenpremies van 40% voor de werknemers en 60 % voor de werkgevers zou bij
het ontbreken van een voorziening voor de werknemers het inhoudingspercentage uiteindelijk uit moeten
komen op ongeveer 10% van de pensioengrondslag. Daarom is besloten om met ingang van 2020 het
inhoudingspercentage vast te stellen op 6,50%. Daarna zal het inhoudingspercentage jaarlijks in kleine
stapjes worden verhoogd. Op deze wijze zullen de medewerkers zich makkelijker aan kunnen passen aan de
inkomensachteruitgang die dit tot gevolg heeft. De voorziening zal in 2025 nagenoeg geheel zijn verdwenen.
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Kortlopende schulden
Crediteuren

Saldo balans

31.12.2019
€

31.12.2018
€

18.576

14.184

31.12.2019
€

31.12.2018
€

27.063

31.065

31.12.2019
€

31.12.2018
€

9.600
260
4.235
0
14.095

9.600
0
5.818
30.000
45.418

31.12.2019
€

31.12.2018
€

32.181
300
29.861
0
62.342

44.272
2.845
28.423
120
75.660

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting

Overige schulden

Accountants- en advieskosten
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Beëindiging dienstverband medewerker
Saldo balans

Overlopende passiva

Overuren en nabetaling loon
Ontvangen voorschotten preparatie
Reservering vakantietoeslag
Diversen
Saldo balans
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 Samen met andere musea is het Natuurmuseum Fryslân een samenwerking aangegaan voor de
exploitatie van een gezamenlijk depot. Samenhangend met deze samenwerking is een gezamenlijke
huurovereenkomst met de Stichting Kolleksjesintrum Fryslân van toepassing voor een bedrag van rond
€ 151.000 per jaar. Deze huurovereenkomst loopt tot en met 30 juni 2031. De huurprijs wordt jaarlijks
met minimaal 3% geïndexeerd. Op balansdatum bedraagt de huurprijs € 10.809,60 per jaar.
 Met G4S loopt een abonnement voor Alarmopvolging voor een jaarlijks bedrag van € 1.650. Deze
overeenkomst loopt voor onbepaalde tijd en is tegen het einde van een kalenderjaar opzegbaar met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 Met Damstra Service & Onderhoud is een service- en onderhoudsabonnement afgesloten voor een bedrag
van € 7.619 exclusief BTW per jaar.
 Van Business Center Noord B.V. wordt tot einde 2023 een printer/copieerapparaat gehuurd voor een
jaarlijks bedrag van rond € 4.000.
 Met Vattenfall is met ingang van 1 januari 2017 een overeenkomst aangegaan voor de levering van gas en
elektriciteit voor de duur van 5 jaar tegen een vaste prijs per eenheid. Dit contract loopt dus 31 december
2021 af. Bij dalende prijzen biedt het contract mogelijkheden om te herprijzen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Baten
Subsidie Provincie Fryslân

Subsidie provincie

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

692.400

692.400

681.500

692.400

692.400

681.500

De boekjaarsubsidie van de provincie Fryslân over 2017 is ontvangen conform de subsidiebeschikking
dd. 14 december 2016 (kenmerk 01377294). Bij beschikking van 31 juli 2018 (kenmerk 01556718) is de
subsidie met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd met 1,6%.

Overige subsidies

Subsidie:
Projectbijdragen derden
Loonkostensubsidies
Scholingssubsidies

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

71.382
34.351

30.382
32.500

6.382
33.540

4.500

0

0

110.233

62.882

39.922

De projectbijdragen betreffen € 10.000 van de Meindersma Sybenga Stichting voor algemene besteding Het
Nieuwe Stads Weeshuis, de gemeente Leeuwarden en de Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland
hebben voor een bedrag van in totaal € 55.000 voor de GIF tentoonstelling in 2020 toegezegd. Dit bedrag is
als GIF-fonds op de balans opgenomen. Voorts is de laatste termijn van de BRIM-subsidie inzake huisvesting
ad € 6.382 ontvangen. Van de loonkostensubsidies is een bedrag van € 12.000 van de Hogeschool Van Hall
Larenstein weggevallen. Als gevolg van de zwangerschapsuitkering voor één van de medewerkers van het
museum zijn de loonkostensubsidies op peil gebleven.
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Entreegelden

Regulier
Stichting Museumkaart
BankGiroLoterij-VIP

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

215.772
52.269

293.000
66.523

157.060
72.317

1.653

0

0

269.694

359.523

229.377

Voor het jaar 2019 waren 60.000 bezoekers begroot met een gemiddelde opbrengst van € 4,20 per bezoeker.
Van deze bezoekers zijn 29.300 bezoekers ingeschat voor deelname aan
de OnderWaterSafari à € 3,67 per bezoeker.
In verband met de invoering van een e-ticketing/kassasysteem is geen uitgebreide onderverdeling van de
entreegelden bijgehouden. Op basis van bijgehouden bezoekersaantallen door de operators van de
OnderWaterSafari is de schatting dat er 19.400 betalende bezoekers een ride hebben gemaakt met een
opbrengst van € 71.192 zodat de algemene entreegelden uitkomen op een bedrag van € 198.502.
Gecorrigeerd voor bezoeken van scholen komt het bijbehorende bezoekersaantal uit op 46.000 hetgeen
correspondeert met een gemiddelde bezoekersopbrengst van € 4,32.
Het aantal museumkaartbezoekers is ten opzichte van 2018 met 3.752 bezoekers gedaald tot 11.806. Als
aandeel van het totaal aantal bezoekers is dit een daling tot 22,8%, waarmee het percentage weer ongeveer
uitkomt op dat van 2017 (22,0%). Het bijdrage-aandeel van de museumkaartbezoekers is ten opzichte van
het voorgaande jaar met 12% gedaald tot 19,5%.
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Overige opbrengsten

Verhuur/verkoop tentoonstellingen
Educatieve activiteiten
Rente
Sponsorbijdragen
Schenkingen, erfenissen en legaten
Overige

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

5.000
13.675
94
6.459
46
813

0
9.000
0
6.500
0
2.645

0
16.316
340
106.459
2.200
219

26.087

18.145

125.534

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

Opbrengsten overige activiteiten

Verhuur ruimten
Winkel
Museumcafé
Horeca
Preparateursatelier

6.725
35.699
48.106
1.888

12.000
40.000
55.080
0

8.454
39.700
50.714
4.173

6.173

0

3.661

98.591

107.080

106.702

Exploitatie-overzichten overige activiteiten
De overige activiteiten worden door de provincie niet subsidiabel geacht en daarom als afzonderlijke
entiteiten gezien waar personeels- en huisvestingskosten in redelijkheid aan moeten worden toegerekend.
Kostentoerekeningen zijn zoveel mogelijk marktconform toegepast.
De exploitaties van de overige activiteiten zien er als volgt uit:

Verhuur ruimten

Opbrengsten
Af: Kosten
Museumresultaat
Af: toerekening kosten
Gecorrigeerd resultaat

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

6.725
0
6.725
4.210
2.515

12.000
0
12.000
2.130
9.870

8.454
0
8.454
4.236
4.218

De huuropbrengst betreft grotendeels de verhuur van kantoorruimte aan het SOVON. Voorts hebben de
huuropbrengsten betrekking op activiteiten van derden in het museum.
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Winkel
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Omzet
Af: inkoopwaarde verkoop
Bruto-winst
Af: kosten
Museumresultaat
Af: toerekening kosten
Gecorrigeerd resultaat

35.699
26.057
9.642
324
9.318
5.965
3.353

40.000
24.000
16.000
600
15.400
5.320
10.080

39.700
29.241
10.460
187
10.273
5.170
5.103

Bruto-winst in perc. v/d omzet

27,0%

40,0%

26,3%

De brutowinstmarge is iets hoger dan in 2018 maar de begroting is niet gehaald. Het halen van de marge
wordt onder andere gefrustreerd door verkopen via de winkel gekoppeld aan belanghebbenden met
betrekking tot exposities of activiteiten.

Museumcafé “It Nêst”

Omzet
Af: inkoop en kosten
Bruto-winst
Af: kosten
Museumresultaat
Af: toerekening kosten (incl. afschrijvingen)
Gecorrigeerd resultaat
Bruto-winst in perc. v/d omzet

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

48.106
29.599
18.507
26.753
-8.246
27.474
-35.720

55.080
40.950
14.130
20.500
-6.370
26.500
-32.870

50.714
36.840
13.874
4.175
9.699
61.883
-52.184

38,5%

25,7%

27,4%

Hoewel de doelstelling in de begroting niet is gehaald is het verlies ten opzichte van 2018 teruggelopen met
€ 16.464 en de bruto-winst-marge is 11,1% hoger geworden.
De verwachting is dat het museum binnen een periode van 4 jaar winstgevend zal kunnen worden gemaakt.
De toegerekende kosten betreffen voornamelijk huisvesting en inzet van personeel en vrijwilligers.
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Overige horeca

Omzet
Af: inkoop en kosten
Resultaat

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

1.888
1.606
282

0
0
0

4.173
2.057
2.116

De opbrengsten hebben betrekking op incidenteel georganiseerde activiteiten. Hieronder zijn tevens
provisies begrepen van de cateraar die sommige bijeenkomsten op eigen risico organiseert.

Preparateursatelier

Opbrengsten
Af: Directe kosten
Museumresultaat
Af: toerekening kosten
Gecorrigeerd resultaat

Realisatie
2019
€
6.173
885
5.288
2.880
2.408

Begroting
2019
€
0
0
0
0
0

Realisatie
2018
€
3.661
549
3.112
2.014
1.098

Er is besloten om geen werkzaamheden voor derden meer uit te voeren. De opbrengsten betreffen de
afwikkeling van aangenomen werk. De loonkosten zijn op basis van besteding van tijd ingeschat en
toegerekend.
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Lasten
Personeelskosten

Brutolonen
Werkgeverslasten
Overige personeelskosten

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

610.309
152.597
19.529

603.900
160.500
18.000

635.869
162.967
48.474

0

6.000

380

782.434

788.400

847.690

Inleenvergoedingen

Het gemiddeld aantal fte’s in 2019 bedroeg 13,0 (2018:12,7).
Werkgeverslasten
De werkgeverslasten in 2019 bedragen 25,63% van de bruto lonen (2018: 24,94%). In de begroting was
rekening gehouden met een percentage van 27,99%.
Rekening houden met een eenmalige post in 2018 van € 30.000 zijn de overige personeelskosten gestegen
met 5,7%.

Vrijwilligerskosten
Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

Gekapitaliseerde loonkosten
Overige vrijwilligerskosten

3.751

0

2.156

3.751

0

2.156

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder de bijdrage stagiairs/vrijwilligers.
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Facilitaire Zaken en Huisvesting

Onderhoud gebouw
Energie en water
Verzekeringen en belastingen
Huisvesting diversen
Brand- en inbraakpreventie
Technische Dienst

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

36.883
23.771
23.081
0
2.227

35.414
31.257
21.612
1.028
4.635

24.825
23.084
23.426
0
1.649

7.986

1.400

10.080

93.949

95.346

83.063

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten inventaris
Afschrijvingskosten Museumcafé

0

2.250

592

12.000

12.000

12.000

12.000

14.250

12.592

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

Collectie en Preparateursatelier

Scholing
Veiligheid
Prepareren
Verwerving en revisie objecten
Collectiebeheer
Informatievoorziening
Verzekering collecties en bruiklenen

543
0
5.448
430
10.488
1.917
1.931

1.500
500
2.575
7.674
1.030
0
0

3.031
0
3.033
126
603
265
4.165

Exploitatiebijdrage Centraal Depot

10.652

10.815

10.342

31.409

24.094

21.564
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Publieke Diensten

E-ticketing
Betaalsysteem balie
Vrijwilligers balie
Hygiënekosten
Schoonmaak en ongediertebestrijding
Verzekeringen
Veiligheid/Bedrijfshulpverlening
Automatisering
Bezoekersvoorzieningen
Atelier
Horeca
Scholing
Aanpassing toegang/balie
Aanpassing FB-zaal

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

24.999
3.348
12.222
2.050
16.672
1.475
1.987
1.096
311
3.389
552
0
721
0

28.000
0
19.582
4.275
17.444
0
3.090
0
0
3.030
9.866
600
0
0

24.717
1.713
10.908
1.619
12.895
1.578
2.064
0
345
2.756
813
320
6.865
4.614

41

2.987

833

68.863

88.874

72.039

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

Overige museumvoorzieningen

Exposities

Meerjarige exposities
Tijdelijke exposities algemeen
Bijzondere exposities

9.075
35.981
73.301

100.690
40.000
0

1.186
110.682
579.244

Projecten

10.096

26.000

5.018

128.452

166.690

696.131

De bijzondere exposities hebben geheel betrekking op realisatie van de “OnderWaterSafari”.
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Activiteiten en educatie

Scholing
Kinderactiviteiten
Drakenrondleidingen
Activiteiten algemeen
Voorjaarsvakantie
Herfstvakantie
Overige vakantie-activiteiten
Kunstmenu
Ontwikkeling lesprogramma's
Het Grote Grutto Theater
OnderWaterSafari
Expositiegerelateerd
Automatisering
Overige activiteiten

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

2.827
920
3.546
1.868
4.248
5.927
312
3.193
1.311
0
7.076
3.862
3.288
2.893

1.400
19.570
0
8.240
0
0
766
0
0
0
0
0
0
309

904
415
2.578
1.186
973
2.419
440
1.280
440
5.982
1.248
0
0
530

0

2.219

0

41.268

32.504

18.395

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

Scholing
Vlaggen, posters e.d
Advertenties nieuwsbladen
Commercials/banners
Folder(verspreiding)
Relaties en Vrienden
Website
Beurzen
Openingen
Publieksactiviteiten/geschenken
Acties en regelingen
Vormgeving
Automatisering
Representatie
Branding organisatie
Bezoekersabonnementen

153
2.298
3.750
1.364
7.217
3.470
1.502
138
987
5.833
2.413
217
3.781
0
2.357
520

400
7.383
5.972
360
2.680
6.695
3.090
1.133
0
1.666
6.180
1.880
0
1586
0
0

991
5.593
4.524
271
2.030
3.719
3.546
238
17.542
1.262
2.427
1.425
0
0
22110
0

Overige

2.999

3.515

895

38.999

42.540

Educatie diversen

Public Relations & Marketing

66.573
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Overige kosten
Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

€

Administratie en controle
Kantoorkosten
Systeembeheer
Bestuurskosten
Raad van Toezicht
Kosten betalingsverkeer
Voorziening debiteuren
Fonds Beheer Vriendengelden
Fonds Uilentelling

11.211
7.845
5.538
18.780
1.276
1.755
23.067
88
164

11.612
8.422
6.050
7.280
2.575
1.236
0
0
0

11.146
6.940
3.792
8.361
409
2.221
0
2.965
308

Totaal

69.723

37.175

36.143
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Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
De stichting beoogt niet het maken van winst. Vermogensvorming dient ter verwezenlijking van het doel van de
stichting. Vooruitlopend op goedkeuring door de Raad van Toezicht is het besluit van het bestuur om het
resultaat toe te voegen dan wel te onttrekken aan de daarvoor in aanmerking komende reserves en fondsen
verwerkt in de jaarrekening. Voor de verdeling van het resultaat wordt verwezen naar het overzicht
“Bestemming van het resultaat 2019” op blz. 25.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van het
Natuurmuseum Fryslân dd. 23 juni 2020:
Vastgesteld door het Bestuur:
Dhr. T.J. van Slooten
Directeur-bestuurder

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht:

Mevrouw C. Schokker-Strampel (voorzitter)

Dhr. J.J. Makelaar

Mevr. J. Veenstra

Dhr. J.M. Wenzel

Dhr. S. Haverkamp
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Controleverklaring jaarrekening
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