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Bestuur/Vrijwilligersorganisatie 
 
Bestuur 
 
Samenstelling Bestuur 
(per 31-12-2016) 
 
 
Naam     plaats    functie 
 
 
Dhr. G. Zuur              Oosterhout   Voorzitter  
Mevr. K. Knol                         Oosterhout    Secretaris 
Dhr. L. Mutsaers t/m 31-12-2016      Oosterhout   Penningmeester 
Dhr Ph. van der Meulen per 1-1-2017 Raamsdonksveer  Penningmeester 
Dhr. W. van Schaijk             Schaijk    Lid 
Dhr. K. Cheng              Breda    Lid 
 
 
(Neven)functies bestuursleden 
Dhr. G. Zuur: lid organisatiecommissie Concertkoor Breda, Bestuurslid Concertkoor Breda en 
Stichting Vrienden Concertkoor Breda (tot 1-3-2016) 
Mevr. K. Knol: geen 
Dhr. L. Mutsaers: geen 
 
De bestuurssamenstelling is veranderd per 1 januari 2017: onze gewaardeerde penningmeester 
Lambert Mutsaers  is er na 14 jaar mee gestopt en Flip van der Meulen heeft per 1 januari 2017 
zijn plaats ingenomen. 
Het bestuur heeft in 2016 driemaal – op 16 maart, 21 juli en 29 september - vergaderd. Buiten de 
vaste onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

• Erkenning als geregistreerd Museum per 26 februari 
• Aanvulling van het bestuur in verband met het aangekondigde vertrek van 

penningmeester Lambert Mutsaers  
• Besluit een tuinkamer te gaan bouwen en het verkrijgen van toestemming ervoor van de 

eigenaar en de gemeente 
• Besluit een nieuwe website te laten maken; besluit een eigen wateraansluiting voor het 

museum te laten aanleggen 
• Samen te gaan werken met een aantal streekmusea uit de Baronie 
• Financiën, vaststelling Jaarrekening 2015, vaststelling begroting 2017 
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Vrijwilligersorganisatie 
 
Aan het einde van 2016 waren er 64 (2015: 61) vrijwilligers bij het museum werkzaam, inclusief 
de vijf vrijwilligers van het bestuur. Acht vrijwilligers zijn vertrokken; we verwelkomden elf 
nieuwe vrijwilligers. Daarnaast waren er nog drie vrijwilligers die in 2016 kwamen en in hetzelfde 
jaar nog vertrokken. 
 
Op 17 januari was het Nieuwjaarsetentje voor alle vrijwilligers en partners bij restaurant Het 
Paradijs. Op 25 maart, 3 juli en 27 november werd er een vrijwilligersvergadering gehouden. Op 
31 juli is door de vrijwilligers de traditionele barbecue georganiseerd. De kosten daarvoor worden 
betaald uit de fooienpot. Uit de fooienpot worden verder ook attenties voor zieke vrijwilligers 
betaald. 
 
Per 1 november 2013 is de organisatie gewijzigd van een organisatie met drie leidinggevenden in 
een organisatie met zelfsturende teams. Er zijn acht teams geformeerd: Maquettebouw- en 
onderhoud, Tuinonderhoud, Museuminrichting en museumbeheer, Onderhoud gebouwen en 
bouwkundige zaken, Gastheren en gastvrouwen (inclusief de winkel), Rondleidingen en het 
Museumbedrijfsbureau. Ieder team heeft een aanspreekpunt o.a. voor de onderlinge 
communicatie en voor de communicatie met het bestuur. Op de vrijwilligersvergadering van 25 
november 2016 werd door ieder team een kort Jaarplan opgesteld. 
 
Externe en Interne communicatie  
 
Er zijn een aantal promotionele activiteiten verricht. O.a. bij de lokale omroep, in lokale bladen 
en weekbladen en een stand op Bus-idee (in Boskoop).  
 
Er is een nieuwe website tot stand gekomen die goed wordt bezocht.  
Daarnaast zijn er in 2016 in februari en juli twee interne Nieuwsbrieven verschenen. Per half 
oktober is besloten alle vrijwilligers een weekbrief te sturen. In 2016 zijn er zo tien weekbrieven 
verschenen. 
 
Facebook (https://www.facebook.com/brabantsmuseum.oudoosterhout/)wordt actief ingezet 
voor het melden van museumactiviteiten. Elke maand verschijnt er in de plaatselijke bladen en op 
de verschillende facebookpagina’s een persbericht met mededelingen over nieuwe exposities, 
activiteiten en/ of verslagen. 
 
De site Zoover waardeerde ons museum in 2015 en 2016 op 8,7. 
 
Samenwerking 
 
Deelgenomen wordt aan het Erfgoedoverleg van de gemeente Oosterhout. Naast de Gemeente 
zijn participanten het Speelgoedmuseum, de Heemkundekring, H19 en Open Monumentendag. 
 
Verder werken sinds dit jaar samen met een aantal musea uit de Baronie, te weten Streekmuseum 
Jan uten Houte (Etten-Leur), Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse (Rijsbergen), Het 
Nederlands Drukkerij Museum (Etten-Leur), Generaal Maczek Museum (Breda), Heemtuin 
Rucphen, Historische Verzameling KMA (Breda), Mobilisatiemuseum 1939-1940 (Etten-Leur), 
Oudheidkundig Streekmuseum Alphen, Van Gogh Kerk (Etten-Leur), Vincent van GoghHuid 
(Zundert), Breda’s museum, Heemkundig Museum Paulus van Daesdonk (Ulvenhout). 
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Activiteiten 
 
Hieronder de bijzondere activiteiten uit 2016. Daarnaast zijn er natuurlijk de activiteiten van alle 
dag: onderhoud gebouwen, kassa- en winkeldiensten, rondleidingen, administratie, registratie, 
tuinonderhoud, communicatie, onderhoud miniaturen enz. enz. Onze vrijwilligers zijn daar het 
gehele jaar met veel inzet en enthousiasme mee bezig.  
 
Opening seizoen op 3 april 2016 
 
Het thema voor de seizoensopening was dit jaar: “Snoep en Suikerwerken” . 
Ooit telde Oosterhout 8 snoepfabrieken. In de Vlaamse schuur  was er een tentoonstelling met 
o.a. mallen, gereedschap en blikjes die hiermee te maken hebben. Ook waren er foto’s, teksten en 
film. Bezoekers konden door het park een ronde maken langs de snoepwinkeltjes. Na een oproep 
in de krant zijn diverse verhalen ontvangen met herinneringen aan de snoepwinkeltjes. Van deze 
verhalen is een boekje gemaakt. 
Verdere activiteiten die dag:  men kon zien hoe je marsepein en hoe je suikerbeestjes maakt. Er 
konden koekjes versierd worden. En er was een suikerspinkraam.  
In het binnenmuseum was een foto-expositie van de snoepwinkeltjes.  
De opening werd verricht  door Jan Harm Spijkervet, directeur van Holland Foodz. De 
Harmonie Oosterhout luisterde een en ander weer muzikaal  op. 
 
Museumregistratie 
 

Het proces om tot een registratie als erkend 
museum bij het Museumregister te komen, kent een 
lange voorgeschiedenis. Al een aantal jaren geleden 
is er een begin gemaakt met de registratie van alle 
voorwerpen van het museum. In 2013 werden het 
museum “voorlopig geregistreerd”. Eind 2016 
moest het museum gaan voldoen aan een flink 
aantal kwaliteitscriteria om het keurmerk 
‘geregistreerd’ te krijgen. Begin 2015 besloot het 
Museumregister de eisen te vereenvoudigen en een 
versnelde procedure aan te bieden om tot volledige 
registratie te komen. 
We besloten de uitdaging aan te nemen, maar er 
moest nog wel veel gebeuren. Op het gebied van 
Veiligheid lag er een notitie uit 1996 die hoognodig 
aangepast moest worden. Met behulp van het 
Veiligheidscentrum Oosterhout werd een nieuwe 
notitie geschreven en werden er allerlei maatregelen 
rond bijv. brandveiligheid en bedrijfshulpverlening 
genomen. Zes van onze vrijwilligers volgden een 
cursus BHV (en ze slaagden in juni).  
Op het gebied van personeelszaken was er bijna 

nog niets. Met bijna alle vrijwilligers werd een vrijwilligerscontract afgesloten en er is een 
beleidsnota vrijwilligersbeleid gemaakt. Verder is een actueel boekje gemaakt voor nieuwe 
vrijwilligers. 
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En dan zijn er nog de volgende notities gemaakt of geactualiseerd: het Collectieplan, een 
Communicatieplan, een Educatieplan, de Bezoekersvoorwaarden, een Meerjarenbegroting en 
handleidingen voor het bouwen van miniaturen en een handleiding voor onze gastheren en 
gastvrouwen voor het openen en sluiten van het 
museum. Op de vrijwilligersvergadering van begin juli 
werden al deze plannen toegelicht. Alle verslagen en 
notities zijn vervolgens opgestuurd aan het 
Museumregister. Eind september vond er een audit 
plaats door een medewerkster van het Museumregister. 
Half november kregen we te horen dat bijna alles goed 
bevonden was, alleen we moesten nog voor 10 
december een toelichting geven op de 
bestuursstructuur van de stichting, die niet aan de 
vereisten van het Museumregister voldeed. Dat is 
gebeurd en op 26 februari 2016 kregen we bericht dat 
het “Brabants Museum Oud-Oosterhout heeft 
aangetoond op verantwoorde wijze de museale taken te 
vervullen en is opgenomen in het Nederlands 
Museumregister.”  
 
Educatiereis 
 
Om inspiratie op te doen en om te zien hoe andere musea georganiseerd zijn, werd door onze 
reiscommissie een vrijwilligersreisje georganiseerd. Na vorig jaar het Fruitteeltmuseum in Kapelle 
en het museum De Bevelanden in Goes bezocht te hebben, gingen we dit jaar naar het museum 
van was- en strijkgereedschap Dè Wascht en Strèkt in Gilze en naar het Openluchtmuseum 
Eynderhof in Nederweert.  
 
 
Expositie over Doopjurken 
Nadat we op Facebook een oproep hadden 
gedaan en er in De Stem een artikel was 
verschenen over het voornemen een expositie 
over doopjurken te houden, kregen we veel 
respons van mensen die hun doopjurk bij ons 
wilden tentoonstellen. Uiteindelijk konden we 35 
doopjurken tenttonstellen. Op 27 december 2015 
werd de expositie Doopjurken geopend door 
pater H. de Valk O.P. Het pronkstuk was de 
doopjurk van Mooie Keetje, die aan ons geschonken was.  
 
Gekoppeld aan de seizoensopening in april was er de expositie over snoep en snoepwinkels. 
 
In december organiseerden we een expositie over verzamelingen. Er waren 17 Oosterhouters die 
een gedeelte van hun verzameling bij het museum tentoonstelden. Er waren te zien: eekhoorns, 
Matrousjka poppen, eenden en zwanen, papieren knipkunst, metalen miniatuurschepen, een 
poppenhuis, puddingvormen, boekenleggers, speeldozen, blikken speelgoed, strijkijzers, 
gereedschap, miniatuur Delfts blauw, zandlopers, pinguïns en kerstkaarten. 
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Herinrichting Koffiekamer.   
 
In november 2015 is het besluit genomen de koffiekamer  met de daarin opgenomen winkel 
ingrijpend te op te knappen. De verlichting is geheel vernieuwd, de verkoopbalie is gerenoveerd 
en uitgebreid en de ruimte is geheel geschilderd. Het werk was in maart 2016 – dus voor de 
seizoensopening – klaar. 
 
Tuinkamer 
Een aantal jaren werden een groot aantal maquettes in de winter opgeslagen in twee grote witte 
tenten die aan de noordkant van het binnenmuseum stond. Op enig moment is het idee ontstaan 
om in plaats van die tenten op die plaats een tuinkamer te bouwen. Toen de tenten in 2016 
vanwege de slechte staat waarin ze verkeerden eigenlijk vervangen moesten worden, is het 
tuinkamerplan in een stroomversnelling gekomen. Er is een leverancier uitgekozen, het bestuur 
heeft toestemming gegeven tot uitgave van de benodigde middelen ervoor (€ 20.000). Aan de 
eigenaar van de museumgebouwen is toestemming gevraagd en verkregen en begin september is 
er een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. Daarvoor moest er een gedetailleerde 
tekening van de situatie aangeleverd worden en er is iemand gevonden die dat voor ons heeft 
willen doen. Daarop werd op 10 november de omgevingsvergunning verleend. Begin 2017 is de 
voorbereiding voor de bouw gestart o.a. door het maken van een betonnen fundering. Bij het 
opstellen van dit verslag in maart 2017 staat de tuinkamer er en is men druk bezig met de 
afwerking van deze belangrijke uitbreiding van het museum. 
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Jet en Jan.   
 
In 2016 namen er 640 (2015: 597) kinderen deel aan. Dit project is een project van Erfgoed 
Brabant en op maat gemaakt voor 35 Brabantse Gemeenten. De bedoeling van het project is dat 
scholen met hun leerlingen kennis maken met de tijd van Ot en Sien. Dit komt in iedere 
lesmethode geschiedenis aan bod. Maar waarom zou je dit thema uit een lesboek behandelen? 
Het is toch veel leuker en leerzamer om het te verplaatsen naar de geschiedenis van de 
woonplaats van de leerlingen zelf? 'Op stap met Jet en Jan' is opgebouwd rond het 
voorleesverhaal van Jet en Jan. Aan de hand van deze twee leeftijdgenootjes maken de kinderen 
kennis met thema's als kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910. De 
overkoepelende organisatie ligt in Oosterhout bij H 19. Die voerde een enquête uit onder de 
deelnemende scholen. 13 Scholen vulde de enquête in en het eindcijfer voor ons museum was 
een 8.5 (2014: 8,6).  
De interne organisatie van dit project werd dit jaar op allerlei punten verbeterd. 
 

Foto’s Jet en Jan: wassen,            sokken stoppen en                   schoonschrift 
 
We deden ook mee aan het project Museumschatjes. Een project van Erfgoed Brabant voor de 
groepen 5 t/m 8. Het project liep van 3 oktober tot en met 18 november. 
 
Andere activiteiten 
De maquette van het ziekenhuis werd vernieuwd inclusief het originele (dus op ware grootte) 
kruis en haan van het voormalige ziekenhuis. 
We mochten in de herfst- en winterperiode tweemaal reclame maken in een leegstaande etalage in 
het Arendshof.  
We schaften koffiekopjes aan met ons logo erop,  
We kregen een groot schilderij van Willem van Duivenvoorde in bruikleen. In 2017 koppelden 
we daar een expositie aan. 
Er kwam eind 2016 op de eerste donderdagmiddag van de maand een Handwerkcafé, waar een 
aantal enthousiaste vrijwilligers en buitenstaanders handwerken.  
We kregen een eigen aansluiting op de waterleiding. De ruim 20 jaar daarvoor betrokken wij ons 
water via het restaurant Oud-Oosterhout. 
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Bezoekersaantallen  
 
In 2016 is het museum bezocht door 8.761 personen waaronder 1701 (2015: 2212) kinderen (0 
t/m 12 jaar). 1772 (2015:1626) bezoekers maakten gebruik van hun Museumkaart. In de  
afgelopen 12 jaar is bezoekersaantal gestegen van rond de 6.000 naar 9.500 bezoekers, maar het 
afgelopen jaar kregen we 708 (-7,5%) bezoekers minder. Er zijn wat redenen voor deze 
teruggang: minder bussen bezochten ons, we konden door omstandigheden geen korendag 
houden en restaurant Oud-Oosterhout sloot in de herfst zijn deuren.  
We hebben voor 2017 een paar maatregelen genomen: we houden weer een korendag, we 
hebben voor verenigingen en busondernemingen een zevental arrangementen samengesteld en in 
juni opent het voormalige restaurant Oud-Oosterhout (nu Bregje geheten) weer. 
De 7 arrangementen zijn: een bezoek aan ons museum in combinatie met een hertenboerderij, 
een boottocht door de Biesbosch, een struisvogelfarm, een pluktuin, een nostalgische wandeling 
door Oosterhout, een klompenmakerij en een kermismuseum. 
In de winterperiode zijn we voortaan op zondag open en dat heeft al enige honderden extra 
bezoekers opgeleverd (in 2016 363 ten opzichte van 2015). 
 
Ontwikkeling bezoekersaantallen 2010 – 2016 

2010: 9.851 2012:10.545  2014: 9.407 2009: 9.524   
2011: 9.721 2013: 9.006 2015: 9.469   2016: 8.761   

                      

Miniatuurpanden gebouwd in 2016 

In 2015 hebben twee van onze vrijwilligers een groot pand, het oude ziekenhuis, dat uit drie 
delen bestaat, geheel opnieuw gemaakt. Verder werd het originele kruis en de haan van het 
voormalige ziekenhuis verkregen; zij kregen een plaats in het park naast de maquette van het 
ziekenhuis. 

Hieronder een van de delen van het ziekenhuis in ongeschilderde toestand. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Het team Maqettebouw en –onderhoud heeft twee nieuwe aanspreekpunten gekregen en onder 
en enkele nieuwe vrijwilligers waardoor men eind 2016 met nieuw elan kon gaan werken aan het 
onderhoud (renovatie, reparatie en schilderwerk) van de ruim 260 maquettes. 
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Financiën 
 
De opbrengst van de entreegelden bedroeg in 2016 € 19.037 tegen € 21.258 in 2015 
 
Aan donaties werd ontvangen een bedrag van  € 453. € 299 euro minder dan in 2015 
 
De ontvangsten van de winkel/koffieruimte waren in 2016 € 13.581 een stijging t.o.v. 2015 
van € 2.378 
 
De exploitatie over het boekjaar 2016  geeft een tekort van  € 3.506. Dit tekort zal in mindering  
gebracht worden van de voorziening voor groot onderhoud. 
 
Per Ultimo 2015 beschikt het museum over de volgende reserves/voorzieningen: 
- de algemene reserve        €  14.198 
(deze reserve is nodig voor de opvang van mogelijke toekomstige exploitatietekorten. 
 Mogelijk zal in de toekomst zal de bijdrage van Oud Oosterhout BV gedeeltelijk wegvallen, en 
zal de huur worden verhoogd. 
- de voorziening aankoop/onderhoud museale goederen   €  21.500 
 (deze voorziening is nodig op grond van het beleidsplan) 
- de voorziening voor groot onderhoud gebouwen    €  56.379 
(deze voorziening is in opbouw en naar de uiteindelijke noodzakelijke hoogte wordt nog 
onderzoek gedaan.) 
 
 
Algemene Reserve  
Stand 1-1-2015 14.198 
Bij: toevoeging 2016                            0.00 
Af:           
Saldo 31-12-2016 14.198 
  
Voorziening Groot Onderhoud  
Stand 1-1-2015 59.885 
Af: tekort 2016   -/-3.506 
Saldo 31-12-2016 56.379 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
 
 
ACTIVA      31-12-2016               31-12-2015 
                  euro x 1.00                     euro x 1.00 
Vlottende activa: 
 
Vordering            7.905            8.814 
 
Liquide middelen                                                            87.997                        91.048         
                   _______                         _______ 
           95.902                             99.862 
            
                       
 
Totaal activa               95.902                 99.862 
                                                                        ======                         ====== 
           
PASSIVA 
                     
 
        
Reserves en Voorzieningen 
 
Resultaat 2016-2015                                           -/-3.506                   -/-3.848          
Saldo  voorzieningen                                  95.583                      99.431  
                      ------------                        -----------                               
Reserves en Voorzieningen                 92.077                            95.583 
         -------------                    ----------- 
                                             
 
Verplichtingen op korte termijn: 
 
Diverse verplichtingen                   3.825                          4.279  
           _______                 ________ 
              95.902                     99.862    
            -----------                        ------------       
   
  
                   
   
Totaal passiva             95.902                          99.862 
           ======                  ======  
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EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2016 
 
 
 

 Expl. 2016 Begr. 2016 Expl. 2015 
 € x 1.00 € x 1.00 € x 1.00 

Baten    
    
Entreegelden 19.037 22.500 21.258           
Winkel  6.881 6.500 5.110 
Koffiekamer en overige ontv. 6.931 6.570 6.237 
Donaties 455 950                   678 
Bijdrage Oud-Oosterhout 11.821 9.010 11.007 
Gemeentesubsidie 19.150   19.150 19.150 
    
Totale Baten 64.275           64.680 63.440 
    
    
Lasten    
    
Bestuurskosten 143 220 465 
Vrijwilligerskosten 10.712 8.850 9.375 
Beheer en Administratie 4.483 4.400 10.817 
Promotie en Acquisitie 3.132 2.475 2.199 
Gebouwen en Terreinen 37.913 39.635 34.119 
Museumgerichte kosten 5.161 4.700 5.944 
Winkel/Koffiekamer 6.748 5.500 5.053 
Overige Baten en Lasten -/- 511 -/- 1.100 -/- 684 
    
Totale Kosten 67.781 64.680 67.288 
    
Resultaat -/- 3.506  -/- 3.848 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
 
                                                            

31-12-2016             31-12-2015 
 
Vorderingen 
       
Gemeente Oosterhout        1.915                         1.915 
Belastingdienst         4.780                         5.794 
Overige                                          1.210                         1.105 
                                                                         ______                     ______  
                      7.905                         8.814  
                   =====                     = === 
  
   
 
Liquide middelen 
        
Kassaldo                             646                        329               
Banksaldo Rabobank             1351                        719 
Rabo spaarrekening                   86.000                    90.000 
        ______                   ______ 
                                                                                                 87.997          91.048  

 
=====                  ===== 

 
Diverse verplichtingen                
Nog te betalen kosten         2.357                       1.990  
Vooruit ontvangen                                                                      -.--                            -.-- 
Reserve kosten uitstapje vrijwilligers                                          1.468                       2.289 
                           _______                 _______ 

          3.825                        4.279 
                          =====                   =====               

                                                                   
         

Voorzieningen 
 
Aankoop en verbetering Museale goederen    21.500         21.500 
Onderhoud en uitbreiding Gebouwen     59.885                   59.885 
Algemene Reserve       14.198                   18.046     
                  ________             ______  
         95.583                   99.431     
                 ======              ===== 
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2016 
 
 

 Expl. 2016 Begr. 2016 Expl. 2015 
Baten    
Entreegelden 19.037 22.500 21.258           
Winkel  6.881 6.500 5.110 
Koffiekamer en overige ontvangsten 6.931 6.570 6.237 
Donaties 455 950                   678 
Bijdrage Oud-Oosterhout 11.821 9.010 11.007 
Gemeentesubsidie 19.150   19.150 19.150 
    
 64.275           64.680 63.440 
          
Ad: Entreegelden 
       De daling wordt o.a. veroorzaakt door minder bezoekers dan in 2015 (-708) en andere            
       samenstelling (minder groepen). 
 
Bestuurskosten 
 
Secretariaatskosten                                                                 0                120          
Overige bestuurskosten                                                      143                100                  465 
              ____              ____            _____  
                          143                220                 465 
                         ===             ===                ===
                  
 
Vrijwilligerskosten 
 
Onkostenvergoeding          8.442               7.200              7.826 
Jaarlijks uitstapje /etentje                                                 2.176               1.500             1.500 
Attenties                94                  150                  49 
                _____             _____            _____ 
                                                                 10.712               8.850             9.375 
                                      ====             ====          ==== 
 
Ad: onkostenvergoeding +616: Dit betreft de onkostenvergoeding aan de vrijwilligers, door een 
hogere aanwezigheid, en meer vrijwilligers. 
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Ad: Kantoorbenodigdheden: de meerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door het 
onderhoudsabonnement op het kassasysteem. 
        
Promotie en Acquisitie 
Abonnementen en lidmaatschappen                                  774                  475                481         
Promotieactiviteiten            2.358               2000      1718 
                    3.132                2.475            2.199 
              ====             ====           ==== 
 
 

    
Gebouwen en Terreinen     
 
Huur                    14.777   16.585              13.759  
Onderhoud Gebouwen en Installaties   15.813          13.000              12.393 
Energie en Water       5.840                8.000                5.924     
Tuinonderhoud          841                1.500                1.442 
Overige                                                                 642                   550                   601
                   ----------   ---------              -------                            
                              37.913              39.635             34.119 
        ====             =====          ===== 
Museumgerichte kosten 
 
Maquettebouw                                                                 2.325    2.500                  2.677              
Exposities en andere projecten        1.774              700                  1.612 
Gereedschappen                                                                647               700                  1.021                
Onderhoudsmaterialen                                                      108               500                     301 
Schoonmaakmiddelen                                             307               300                     333            
-                                                                                    ____               ____                  ____ 
                                                       5.161            4.700                   5.944 
                                                                            =====          ====                 ==== 
          

 Expl. 2016 Begr. 2016 Expl. 2015 
Beheer en Administratie    
    
Kantoorbenodigdheden 2.815 1.700 1.527                     
Porti en Telefoon           441                  750 472 
Rente en bankkosten 395 1.200 1.211                                       
Verzekeringen 832 750 642 
Aanschaf kassasysteem Ticket Team   6.965 
 4.483 4.400 10.817 
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   Expl.2016   begr.2016      expl.2015 
 
Winkel en koffiekamer 
 
Inkoop winkel                                                                2.522              2.500                1.406 
Inkoop koffiekamer/kantine                                        4.226              3.000                 3.647 
      
                                           _____           _____               _____
                                                                            6.748              5.500                5.053 
                                                                ====          ====                ====
             
  
        
                      
Diverse baten en lasten 
 
Rentebaten                 453               1.000        752 
Overige              58                 100                 -/-68
                     ____             ____                   _____      
                                   511              1.100                    684 
            ====         ====                ====
                                      
                       
  
Exploitatieresultaat        -/-3.506         -.--                   -/-3.848       
       
            =====       =====                ===== 
              
 
 
 
 
 
Het bestuur heeft de jaarrekening over 2016 vastgesteld in zijn vergadering op 21 maart 2017 


