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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 J.W. Bloemen activiteiten 31-12-2014
De Heer J. Janssen secretaris 31-12-2014
Mevrouw J.G.M.  Kennekens penningmeester 01-01-2017
De heer C.F.C.G. Boissevain voorzitter 01-01-2020
Mevrouw M.H.P. Brouwers vrienden secretariaat 02-07-2020
Mevrouw S.E. Oom marketing-communicatie 19-11-2020

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

Registratie ANBI
Stichting Vrienden van het Nederlands Textielmuseum wordt aangemerkt als culterele ANBI instellng onder
RSIN 8167.07.054
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Donaties

Donaties "Sympathisanten" en "Vrienden voor het leven"

Personen en/of instellingen van wie een donatie wordt ontvangen van € 250,- of meer werden in het verleden
aangemerkt als Sympathisant of Vriend voor het leven.
Dit onderscheid is in 2017 komen te vervallen waardoor de donaties nu aansluiten bij de primaire data uit het
"vrienden bestand".
De donaties van Sympathisanten en Vrienden voor het leven werden toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hadden.

Jaarlijkse donaties

Om praktische reden is er in het verleden 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 werden verstuurd konden hierdoor afwijkingen
ontstaan in de overloop aan het begin en het einde van het jaar met betrekking tot de ontvangen donaties hetgeen
er in resulteerde dat er jaarlijks veschuivingen konden plaatsvinden in de opbrengst van de jaarlijkse donaties.
Als gevolg van een gedetaileerdere administratieve vastlegging waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
ontvangen donaties van het huidige jaar en het opvolgende jaar zullen alle donaties vanaf 2017 (zo veel mogelijk) 
worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Hierdoor zal een meer constante worden gerealiseerd van de jaarlijkse opbrengst donaties en het resultaat.

Historisch overzicht jaarlijkse donaties laatste 10 jaar

betalend aantal gemiddeld
2011 545 23,41€        
2012 365 25,66€        
2013 389 27,69€        
2014 363 32,36€        
2015 308 33,90€       
2016 233 38,67€       
2017 257 35,90€       
2018 332 38,63€       
2019 343 37,65€       
2020 322 38,18€       

Door het vervallen van het onderscheid in donaties en de overgang van kasstelsel naar rekeningstelsel zullen
bovenstaande cijfers vanaf 2017 afwijken van de cijfers van voorgaande jaren.
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Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming) Toelichting 31-12-2020 31-12-2019

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 1 66.138€         60.367€         

TOTAAL 66.138€         60.367€         

Passiva

Eigen vermogen

Reserve algemeen 26.194€         20.433€         
Reserve bijdragen sympathisanten en vrienden

(voor het leven) 34.663€         33.425€         
2 60.857€         53.858€         

Kortlopende schulden en overlopende
passiva 3 5.281€       6.509€       

TOTAAL 66.138€         60.367€         
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Winst-en-verliesrekening over 2020

(na resultaatbestemming) toelichting 2020 2019

Baten

Opbrengsten

Donaties 13.534€         13.915€         
Rente 5€      5€      

4 13.539€         13.920€         

Lasten

Bijdragen

Kosten activiteiten en evenementen 5 2.163€       2.911€       

Overige kosten

Verkoopkosten 273€      88€        
Algemene kosten 4.104€       4.906€       

6 4.377€       4.994€       

Resultaat 6.999€       6.015€       
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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

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 tot en met 2016 waarbij, om praktische reden, het kasstelsel werd 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

Alle donaties worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Tot en met 2016 werden de ontvangen jaarlijkse donaties in de cijfers opgenomen 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) Liquide middelen

Rabobank 0185.2962.24 156€      
Rabobank 0151.2088.83 5.043€       
Rabobank 1512.5056.68 60.939€         

66.138€         

2) Eigen vermogen

Reserve algemeen
Saldo per 31 december 2019 20.433€         
Resultaat 6.999€       
Reserve bijdragen sympatisanten en vrienden 1.238-€       
Saldo per 31 december 2020 26.194€         

Reserve bijdragen sympathisanten en vrienden
Saldo per 31 december 2019 119 donaties 33.425€         
Toevoeging   6 donaties 1.238€       

Saldo per 31 december 2020 125 donaties 34.663€         
60.857€         

3) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Overige schulden
Jaarlijkse donaties (2021) 4.547€       

Overlopende passiva
Algemene kosten 734€      

5.281€       
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Toelichting op de posten van de winst-en-verliesrekening

2020 2019

4) Opbrengsten

Donaties
Jaarlijkse donaties 12.296€         12.915€         
Sympathisanten 1.238€       1.000€       

13.534€         13.915€         

Rente
Rabobank 1512.5056.68 5€      5€      

13.539€         13.920€         

5) Bijdragen

Nederlands Textielmuseum
Kosten activiteiten en evenementen 2.163€       2.911€       

6) Overige kosten

Verkoopkosten
Representatie 273€      88€        

Algemene kosten
Administratie/accountant/advies 735€      716€      
Betalingsverkeer 247€      260€      
Bestuur 251€      239€      
Secretariaat 1.648€       1.394€       
Secretariaat derden 1.223€       2.297€       

4.104€       4.906€       

4.377€       4.994€       
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Ondertekening van de jaarrekening

Tilburg, 

Voorzitter

De heer C.F.C.G. Boissevain

Secretaris

De Heer Joep A.M. Janssen

Penningmeester

Mevrouw J.G.M. Kennekens
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Jaarstukken 2020: Overige gegevens
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Bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Het resultaat volgens de winst-en-verliesrekening over 2020 bedraagt € 6.999,-

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

Ten bate van de reserve algemeen  € 5.761,-
Toevoeging aan de reserve bijdragen sympathisanten en vrienden € 1.238,-

De bestemming van het resultaat is reeds in de jaarrekening 2020 verwerkt.
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