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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden 19.130        25.308        

Vorderingen 4.632          3.941          

Liquide middelen 758.001      889.354      

781.763      918.603      

781.763      918.603      

PASSIVA 1.130          

Eigen vermogen

Vrije reserve 499.767      537.353      

G.P. Gerrits Fonds 276.250      381.250      

776.017      918.603      

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Overige schulden 5.746          -                   

5.746          -                   

781.763      918.603      

31-12-2021

€

31-12-2020

€

3



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2021

2021 2020

€ €

BATEN

Contributies en overige bijdragen 40.736        43.452        

Legaten en bijzondere schenkingen -                   56.250        

Batig saldo winkelverkopen 13.580        10.165        

Rente en diverse baten (273)            93                

Totaal baten 54.042        109.960      

LASTEN

Doeluitgaven

Schenkingen Frans Hals Museum 75.000        80.000        

Dotatie G.P. Gerrits fonds -                   56.250        

Totaal doeluitgaven 75.000        136.250      

Algemene kosten

Kosten bestuur, secretariaat en ledenadministratie 11.441        15.897        

Saldo baten en lasten ledenactiviteiten 5.187          1.719          

Totaal algemene kosten 16.628        17.616        

Totaal lasten 91.628        153.866      

Batig (nadelig) saldo (37.586)       (43.906)       
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Algemene toelichting

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Kosten

Rentebaten

Deze worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de onderliggende activa.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde en de kosten en andere lasten over het 

jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

De vereniging is opgericht op 24 september 1987 en heeft onder meer ten doel het bevorderen van de bekendheid 

van het Frans Hals Museum en van zijn collectie, het organiseren van lezingen, excursies en dergelijke voor haar 

leden, en het verwerven van middelen ten behoeve van het behoud en uitbreiding van de collectie van het Frans 

Hals Museum.

RAPPORTAGE

Activa en passiva worden gewaardeerd op hun nominale waarde.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

het voorgaande jaar.

De vereniging is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenking- 

en erfbelasting. Echter, daar waar het de exploitatie van de museumwinkel betreft, draagt de vereniging 

omzetbelasting af.

Opbrengsten en kosten worden op basis van historische verkoop- en kostprijzen en met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, 

voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze 

zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
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TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Voorraad 19.130          25.308          

Te ontvangen winkelverkopen 4.387            2.537            

Omzetbelasting -                     1.184            

Te ontvangen rente -                     -                     

Overige 245               220               
4.632            3.941            

Liquide middelen

Rabo Bank 115.132        438.391        

ING Bank 242.844        50.620          

Roparco 200.020        200.020        

SNS 199.740        200.073        

Kas 266               250               
758.001        889.354        

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de vereniging.

Eigen vermogen

Vrije reserve 499.767        537.353        

G.P. Gerrits Fonds 276.250        381.250        
776.017        918.603        

Vrije reserve

Stand aanvang boekjaar 537.353        581.259        

Reclassificatie fondsen -                     -                     

Nadelig saldo boekjaar (37.586)         (43.906)         
Stand einde boekjaar 499.767        537.353        

Winkelvoorraad

De winkelvoorraad van de vereniging in de winkel van het Frans Hals Museum wordt 

gewaardeerd tegen de kostprijs. De waarde van de voorraad tegen kostprijs is 

vastgesteld op basis van een voorraadtelling op 3 januari 2022. De voorraad is 

afgebouwd, en winkeldochters zijn opgeschoond. Indien wenselijk wordt een 

voorziening voor incourantheid van bepaalde artikelen getroffen.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële 

waarde van de vorderingen is gelijk aan de boekwaarde gezien het kortlopende 

karakter van de vorderingen en omdat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid 

zullen worden gevormd.

Vorderingen
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

G.P. Gerrits Fonds

Stand aanvang boekjaar 381.250        400.000        

Onttrekkingen (105.000)      (75.000)         

Dotatie - 56.250          
Stand einde boekjaar 276.250        381.250        

De ontrekkingen betreffen:

 - Aankoop hedendaagse Kunst           50.000 

 - Bijdrage Bijzondere aankoop werk Patricia Kaersenhout           30.000 

 - Bijdrage Dirck Hals           25.000 
105.000       

Crediteuren 1.573            -                     

Donaties FHM 2.300            -                     

Vooruitontvangen contributies 233               -                     

Omzetbelasting 1.640            -                     
5.746            -                     

2021 2020

€ €

Contributies en overige bijdragen 40.736          43.452          

Legaten en bijzondere schenkingen

Legaat G.P. Gerrits -                     56.250          

Legaat D.E. Verdel -                     -                     

Legaat L.P.M. Pasma-van der Molen -                     -                     

Overige donaties -                     -                     

-                     56.250          

2021 2020

€ €

Batig saldo winkelverkopen 13.580          10.165          

Rente en diverse baten (273)              93                  

TOTAAL BATEN 54.042          109.960        

BATEN

Overige schulden

Ultimo 2021 bedroeg het aantal leden (individuele leden, partner-leden en leden 

voor het leven en bedrijfsleden) 1.130 (2020: 1.100). Het ledenaantal is licht aan het 

groeien, in tegenstelling tot eerdere jaren. Een aantal leden draagt meer bij dan de 

door hen verschuldigde contributie. Gezien de Covid periode is deze extra steun 

meer dan welkom. 

Ook in het tweede jaar was de netto omzet fors (van €13.580) fors lager dan in 

normale jaren (€37.463 in 2019). We hopen in 2022 meer bezoekers, en dus winkel 

inkomsten te genereren.

Bij een t.o.v. het vorige jaar fors gedaald aantal bezoekers (2021: 36.559 en in 2019 :  

141.187) is de gemiddelde besteding per bezoeker (Incl. BTW) in de museumwinkel 

gestegen van € 0,68 naar € 0,90. 

Bij zijn overlijden op 6 april 2019 heeft de heer Gerrit Pieter Gerrits per testament de Vereniging van Vrienden van het 

Frans Hals Museum als enige rechthebbende op zijn gehele nalatenschap benoemd. Hierbij heeft hij de vereniging als 

last opgelegd het uit zijn nalatenschap verkregene te besteden voor de restauratie en/of de aankoop van collecties voor 

het Frans Hals Museum te Haarlem.
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2021 2020

€ €

Doeluitgaven

Schenkingen Frans Hals Museum 75.000          80.000          

Dotatie G.P. Gerrits fonds -                     56.250          

75.000          136.250        

 - Museum in Bloei           12.500 

 - Reconstructie plafondstukken tbv Jordaens tentoonstelling           50.000 

 - Educatie Kunst Kritiek           12.500 

            75.000 

   

2021 2020

€ €

Algemene kosten

Kosten bestuur, secretariaat en ledenadministratie 11.441          15.897          

Saldo baten en lasten ledenactiviteiten 5.187            1.719            

16.628          17.616          

TOTAAL LASTEN 91.628          153.866        

Haarlem, 4 maart 2022

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum

Penningmeester
Piet-Hein Timp

De schenkingen betreffen:

De kosten bestuur zijn afgenomen vanwege een daling op post drukwerk en porti.

Het saldo van de baten en lasten voor de ledenactiviteiten is gestegen, omdat er in 

2021 wel een Roemers event en een aantal online activiteiten zijn gehouden. 

LASTEN
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BIJLAGE BIJ DE JAARREKENING 2021

2019 2020 2021

Aantal bezoekers Frans Hals Museum 141.187       41.720          36.559           

Besteding in de winkel (Incl. BTW) 100.887€     28.184€       33.028€        

Besteding per bezoeker  €           0,71  €           0,67  €            0,90 
Batig saldo winkelverkopen 37.463€       10.165€       13.580€        

Schenkingen aan het Museum 158.899€     155.000€     180.000€      

Aantal Vrienden, bij aanvang jaar 1.196            1.100            1.130              
Contributie inkomsten 40.279€       43.452€       40.736€        
 
Lidmaatschapskosten
Vriend (Persoonlijk lid) 32,50€          32,50€          32,50€           
Vriend (Partner lid) 47,50€          47,50€          47,50€           
Roemer (Persoonlijk lid) 175,00€       175,00€       175,00€        
Roemer (Partner lid) 300,00€       300,00€       300,00€        

KENGETALLEN

9


