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1.

Naam, adres, RSIN, telefoon en mail

Stichting Museum Waterland
Peperstraat 36
1441 BJ Purmerend.
RSIN 811974121
T: 02990 422605
M: info@museumwaterland.nl
2.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is:
1: Het beheer en uitbreiden van de Kollektie Waterland
2: Het beheer casu quo de exploitatie va n roerende en onroerende
goederen in zijn algemeenheid

3.

Bestuur en vrijwilligers

vacature				voorzitter
Piet Knook, Edam			
penningmeester
Koos Roskam, Edam			
secretaris

4.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in loondienst. Het doel van de stichting wordt gerealiseerd
door het bestuur en vrijwilligers. Zij kunnen aanspraak maken op vergoedingen voor werkzaamheden en gemaakte onkosten volgens de vrijwilligersregeling van de belastingdienst.
Als wordt afzien van uitbetaling van de vergoeding bestaat de mogelijk de vergoeding als gift
af te trekken waarbij een multiplier van 125% kan worden toegepast.

5.

Activiteitenverslag 2017

Presentatie collectie door middel van tentoonstellingen en uitleen van werken. Een wisselend
deel van de collectie is permanent te zien in het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Werken zijn
uitgeleend aan de Gemeente Purmerend en de Gemeente Waterland.
De huidige opstelling moet worden vervangen waarbij eveneens werk van een aantal overleden
Waterlandse kunstenaars zal worden getoond. Werk hiervoor is reeds beschikbaar gesteld door de
ervan van Henk Scholten.
Eind 2017 werd de collectie tijdelijk opgeslagen in Edam in verband met de verhuizing van het
Museum Waterland van de Kaasmarkt naar de Peperstraat in Purmerend. Kaasmarkt 16 moest per
eind 2017 leeg worden opgeleverd. De collectie was opgeslagen op verschillende locaties op de
eerste verdieping en de zolderverdieping. In Edam was een vorstvrije ruimte tijdelijk beschikbaar.
Op Peperstraat 36 werd eind 2017 een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe depotruimte
met op maat gemaakte stellingen.

Er waren geen schenkingen in 2017 en door gebrek aan financiele middelen konden er ook geen
werken worden aangekocht.

6.

Financieel verslag 2017

Het jaar is afgesloten met een klein negatief resultaat. De stichting heeft geen structurele
inkomsten maar wel vaste uitgaven aan huisvesting en burokosten. Dit probleem moet
op termijn worden opgelost bijvoorbeeld door het werven van donateurs, subsidies of kosten in
rekening te brengen aan de gebruiker van de opslagloods c.q. de uitgeleende kunstwerken.
Op de bestedingsreserve is 10.000 euro afgeboekt en overgemaakt aan de Vereniging Museum
Waterland.

6.1 Winst en verliesrekening 2017
Rente				
4				
Huisvestingskosten
39
Verlies 		
162				
Bankkosten			
130
				-------								------Totaal			
168								
168
6.2 Balans per 31 12 2017
Gebouwen		
Liquide middelen
Te ontvangen		
			
			

17621				
Leningen		
10341				
Bestedingsreserve
31
--------							
27993							
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