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Algemeen

Oprichting

De stichting Vrienden van het Nederlands Textielmuseum is opgericht op 22 april 1982.

De akte is verleden voor notaris J.H.J.M. Morra te Tilburg.

Statutenwijziging

Per 25 mei 1983 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden.

De akte is verleden voor notaris J.H.J.M. Morra te Tilburg.

Doel

De stichting stelt zich ten doel het met raad en daad medewerking verlenen aan de doelstellingen en activiteiten

van het Nederlands Textielmuseum te Tilburg.

Bestuur

Als bestuurders van de stichting treden op:

De heer F. Schonk 01-01-1989

De heer L. Appeldoorn 01-01-2000

Mevrouw W. Korenromp 21-08-2007

Mevrouw H. Doevendans penningmeester 08-06-2010

Mevrouw I. Lemmens voorzitter 07-12-2010

Mevrouw M. van Puijenbroek 17-04-2012

De heer H. Schutte 17-04-2012

Mevrouw M. Strik 11-12-2012

De Heer J. Janssen secretaris 31-12-2014

De heer J.W. Bloemen 31-12-2014

Mevrouw A. Habraken 31-12-2014

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41096358.
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Donaties

Donaties "Vrienden voor het leven" en "Sympathisanten"

Personen en/of instellingen van wie een donatie wordt ontvangen van € 250,- of meer worden aangemerkt als
"Vriend voor het leven" of als "Sympathisant".

Bij de jaarrekening 2010 is door het bestuur besloten de reserve Vrienden voor het levenen Sympathisanten

te herwaarderen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

De donaties van Vrienden voor het leven en Sympathisanten worden toegerekend aan de periode waarop ze

betrekking hebben.

Jaarlijkse donaties

Om praktische reden is er voor gekozen de ontvangen jaarlijkse donaties in de cijfers op te nemen op basis van

het kasstelsel.

Afhankelijk van het moment dat jaarlijks de betaalverzoeken worden verstuurd kan hierdoor een afwijking ontstaan

in de overloop aan het begin en het einde van het jaar met betrekking tot de ontvangen donaties hetgeen er in

resulteerd dat er jaarlijks een (kleine) veschuiving plaatsvindt in de totale opbrengst van de jaarlijkse donaties.

Historisch overzicht jaarlijkse donaties

aantal gemiddeld

2007 716 31,39€            
2008 770 17,83€            
2009 851 12,51€            
2010 780 29,94€            
2011 545 23,41€            
2010 365 25,66€            
2013 389 27,69€            
2014 363 32,36€            
2015 308 33,90€           
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Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming) Toelichting 31-12-2015 31-12-2014

Activa

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 246€              408€              
Liquide middelen 2 55.235€         54.372€         

55.481€         54.780€         
  

TOTAAL 55.481€         54.780€         

Passiva

Eigen vermogen

Reserve algemeen 24.347€         24.966€         
Reserve bijdragen vrienden voor het leven en sympathisanten

sympathisanten 28.250€         25.750€         
3 52.597€         50.716€         

Kortlopende schulden en overlopende

passiva 4 2.884€           4.064€           
  

TOTAAL 55.481€         54.780€         
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Winst-en-verliesrekening over 2015

(na resultaatbestemming) toelichting 2015 2014

Baten

Opbrengsten

Donaties 12.940€         13.997€         
Rente 246€              408€              

5 13.186€         14.405€         

Lasten

Bijdragen

Nederlands Textielmuseum 6 3.775€           7.903€           

Overige kosten

Verkoopkosten 830€              1.115€           
Algemene kosten 6.700€           9.148€           

7 7.530€           10.263€         
  

Resultaat 1.881€           3.761-€           
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Toelichting

Algemeen

Doelstelling

De Stichting Vrienden van het Nederlands Textielmuseum, statutair gevestigd te Tilburg, tracht haar doel te

bereiken door:

  - het kweken van belangstelling voor en bekendheid met de doelstellingen van het Nederlands Textielmuseum

te Tilburg;

  - studie en onderzoek van en naar de geschiedenis van textiele werkvormen en zijn technische, sociale en

economische betekenis;

  - het in standhouden en bevorderen van textiele ambachten en kunsten;

  - het bevorderen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van textiel;

  - het verwerven van fondsen ten behoeve van activiteiten in het belang van het Nederlands Textielmuseum;

  - alle andere middelen die de doelstellingen van het Nederlands Textielmuseum te Tilburg kunnen bevorderen;

Activiteiten

De stichting zal zich bij de ontplooiing van haar activiteiten zoveel mogelijk richten op:

  - samenwerking met personen of maatschappelijke instellingen, die activiteiten ontplooien welke passen binnen

of raakvlakken hebben met de doelstellingen van het Nederlands Textielmuseum te Tilburg;

  - het oprichten en in standhouden van werkgroepen, die onder haar verantwoordelijkheid specifieke deeltaken

tot uitvoering brengen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Waardering en bepaling van het resultaat

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 opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van de

jaarlijkse donaties waarbij, om praktische reden, het kasstelsel wordt toegepast. (zie ook toelichting pagina 

"donaties".

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.
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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 verkrijgings-

prijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzie-

ning voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

De donaties van "Vrienden voor het leven"en "Sympathisanten" worden toegerekend aan de periode waarop ze

betrekking hebben.

Om praktische reden is er voor gekozen de ontvangen jaarlijkse donaties in de cijfers op te nemen op basis van

het kasstelsel.

Lasten

Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben uitgaande van de historische kosten.
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Toelichting op de posten van de balans

1) Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Rente spaarrekening 246€              

2) Liquide middelen

Rabobank 0185.2962.24 1.677€           
Rabobank 0151.2088.83 1.375€           
Rabobank 1512.5056.68 52.183€         

55.235€         

3) Eigen vermogen

Reserve algemeen

Saldo per 31 december 2014 24.966€         
Resultaat 1.881€           
Reserve bijdragen vrienden voor het leven en sympathisanten 2.500-€           

Saldo per 31 december 2015 24.347€         

Reserve bijdragen vrienden voor het leven en sympathisanten

Vrienden voor het leven:

Saldo per 31 december 2014 84 donaties 23.000€         
Toevoeging   8 donaties 2.500€           

Saldo per 31 december 2015 92 donaties 25.500€         

Sympathisanten:

Saldo per 31 december 2014 15 donaties 2.750€           
Toevoeging   0 donaties -€               

Saldo per 31 december 2015 15 donaties 2.750€           
28.250€         
52.597€         

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Overige schulden

Donaties vrienden voor het leven en sympathisanten 1.000€           

Overlopende passiva

Algemene kosten 1.884€           
2.884€           
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Toelichting op de posten van de winst-en-verliesrekening

2015 2014

5) Opbrengsten

Donaties

Jaarlijkse donaties 10.440€         11.747€         
Vrienden voor het leven 2.500€           2.250€           
Sympathisanten -€                   -€                   

12.940€         13.997€         

Rente

Rabobank 1512.5056.68 246€              408€              
  

13.186€         14.405€         

6) Bijdragen

Nederlands Textielmuseum

Kosten bezoeken van vrienden 3.775€           5.403€           
Kosten financiële bijdrage -€                   2.500€           

3.775€           7.903€           

7) Overige kosten

Verkoopkosten

Promotie 579€              551€              
Website -€                   423€              
Representatie 251€              141€              

830€              1.115€           

Algemene kosten

Administratie/accountant/advies 826€              796€              
Betalingsverkeer 315€              255€              
Bestuur 379€              1.382€           
Secretariaat 1.205€           1.487€           
Secretariaat derden 3.975€           5.228€           

6.700€           9.148€           
  

7.530€           10.263€         
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Ondertekening van de jaarrekening

Tilburg, 

Voorzitter

Mevrouw I. Lemmens

Secretaris

De Heer J. Janssen
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Jaarstukken 2015: Overige gegevens
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Bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

Het resultaat volgens de winst-en-verliesrekening over 2015 bedraagt € 1.881,- (positief)

Door het bestuur is aan het resultaat de volgende bestemming gegeven:

Ten laste van de reserve algemeen  € 619,-
Toevoeging aan de reserve bijdragen vrienden voor het leven en sympathisanten € 2.500,-

De bestemming van het resultaat is reeds in de jaarrekening 2015 verwerkt.


