STICHTING
ROYAL DELFT MUSEUM
Jaarverslag 2021

Inhoud
1.

Bestuursverslag................................................................... 3
1.1
Financiële terugblik op 2021............................................. 3
1.2
Toekomstige ontwikkelingen........................................... 3
1.3
Publiek................................................................................4
1.4
Communicatie en marketing...........................................5
1.5
Collectie..............................................................................6
1.6
Educatie..............................................................................6
1.7
Bedrijfsvoering................................................................... 7

2.

Samenstellingsverklaring..................................................10

3.

Jaarrekening.......................................................................11
3.1
Balans per 31 december 2021........................................... 11
3.2
Staat van baten en lasten over 2de halfjaar 2021.........12
3.3
Toelichting balans en staat van baten en lasten..........13
3.4
Belangrijkste waarderingsgrondslagen......................... 14
3.5
Gemiddeld aantal werknemers/vrijwilligers................. 14
3.6
Goedkeuring en vaststelling........................................... 14

4.

Overige gegevens............................................................... 15
4.1
Gebeurtenissen na balansdatum................................... 15
4.2
Contactgegevens............................................................. 15

Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021

2

1. Bestuursverslag
Op 14 april is Stichting Royal Delft Museum opgenomen in het Nederlands Museumregister en per 1
juli 2021 operationeel van start gegaan. Het museum beoogt de eigen collectie en het ambachtelĳk
productieproces van Delfts aardewerk toegankelĳk te (blĳven) maken, aangevuld met wisselende
tentoonstellingen. Het doel is hèt museum met een publiekspresentatie over de productie van Delftse
aardewerk te worden. Omdat het museumgedeelte fysiek aan de aardewerkfabriek grenst, is het niet
alleen mogelĳk om het productieproces inzichtelĳk te maken maar ook het beroemde ambachtelĳke,
handgeschilderde proces te laten zien. Deze combinatie geeft het museum op voorhand al een unieke
positie.

1.1

Financiële terugblik op 2021

Het eerste operationele half jaar van Stichting
Royal Delft Museum zijn we goed doorgekomen.
Dit halfjaar stond nog steeds in het teken van de
coronapandemie. De gevolgen van de corona
pandemie had haar weerslag op de bezoekers
aantallen. Hierdoor waren de baten uit publieks
inkomsten niet voldoende om de lasten in het
tweede halfjaar van 2021 te kunnen dekken.
Door middel van een Coronaregeling vanuit het
Mondriaan fonds hebben we 2021 kunnen afsluiten
met een exploitatieresultaat van € 47.000. Dit
exploitatieresultaat is gereserveerd om de verliezen
in de eerste maanden van 2022 te kunnen opvangen.

1.2

bespreekt regelmatig met de directie het verloop
van de huidige situatie ten opzichte van begroot.
De belangrijkste prioriteit voor het komende jaar
is het zo goed mogelijk blijven uitvoeren van
de missie binnen de (financiële) beperkingen als
gevolg van de coronapandemie. Ten aanzien van de
verdeling van de nationaliteit onder de bezoekers
is de hoop dat de museumkaart ervoor zorgt dat
het aantal nationale bezoekers ten opzichte van de
internationale bezoekers stijgt. Daarnaast streeft
het museum om naast de vaste presentatie een
mooi en interessant tentoonstellingsprogramma te
bieden in de toekomst.

Toekomstige ontwikkelingen

Directie heeft op verzoek van het bestuur de
begroting over 2022 opgesteld. 2022 wordt
gezien als overbruggingsjaar, het herstel van de
bezoekersaantallen zal deels in 2022 plaatsvinden.
Vanaf 2023 wordt een verder herstel van de
bezoekersaantallen verwacht. Op basis van de te
verwachten bezoekersaantallen is de begroting
2022 opgesteld. De begroting gaat uit van
90.000 bezoekers. Gezien de dreiging van het
coronapandemie en hiermee samenhangend de
mogelijkheid op maatregelen van de overheid, blijft
er onzekerheid bestaan over het aantal bezoekers.
Het bestuur volgt de situatie nauwlettend en
Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021
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1.3

Publiek

Tot voor corona ontving het museum jaarlijks
gemiddeld 142.000. bezoekers waarvan 80% uit
het buitenland en 20% uit Nederland en zijn de
belangrijkste herkomstlanden Verenigde Staten,
Duitsland en Japan. In 2021 is het museum voor een
groot deel van het jaar gesloten geweest maar we
zijn verheugd dat we toch nog 26.750 bezoekers
hebben mogen ontvangen. Niet geheel verrassend
bleek dat meer dan de helft Nederlandse bezoekers
waren. Deze omkering in de verhouding kwam door
het wegblijven van de bezoekers uit bovenstaande
landen. De buitenlandse gasten die het museum
bezochten waren afkomstig van de ons omringende
landen zoals Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk
en Duitsland, die Nederland met eigen vervoer
bezochten i.v.m. Corona maatregelen voor vervoer.
Van de Nederlandse bezoekers is 75% vrouw, zij
bezoeken het museum in groepen, duo’s en in
mindere mate alleen. Vaak is dit ook in combinatie
met een workshop en/of een bezoek aan de
brasserie. Van de buitenlandse bezoekers is de
verhouding man/vrouw ongeveer 50/50, we zien
hier dat men vaker als stel op reis gaat. De leeftijden
lopen zeer uiteen maar het grootste deel van de
bezoekers is tussen 45-70 jaar.
Sinds de invoering van de museumkaart bij Royal
Delft Museum halverwege 2021 heeft de helft van
onze Nederlandse bezoekers in 2021 deze kaart
gebruikt waarvan 10% de junior Museumkaart. 340
Bezoekers kwamen met de Rotterdampas.
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Royal Delft Museum streeft een groei na in aantal
bezoekers maar vooral ook verhoudingsgewijs
meer Nederlandse bezoekers. Zelfs in Coronatijd
met beperkte openingsperioden zien we dat
de museumkaarthouder graag ons museum wil
bezoeken. Het streven is te groeien naar 160.000
bezoekers eind 2023. Deze groei moet mede
bewerkstelligd worden door een stijging van de
Nederlandse bezoeker door de aansluiting bij de
Museumkaart. Met 1,5 miljoen museumkaarthouders
hebben we daar het volste vertrouwen in dat we
deze doelstelling gaan bereiken, mits er natuurlijk
geen nieuwe Coronamaatregelen komen.
Arrangementen
Royal Delft Museum levert maatwerkprogramma’s
met catering, workshops en rondleiding voor
bedrijven en groepen. In de periodes dat alle
musea weer open mochten werden direct weer de
arrangementen geboekt. Helaas moesten voor de
laatste lock down eind 2021 een aantal boekingen
weer worden gecanceld.
Diversiteit
Royal Delft Museum onderschrijft de Code Culturele
Diversiteit. Het wil er zijn voor alle Nederlandse en
buitenlandse bezoekers en een afspiegeling zijn van
de samenleving. Omdat de samenstelling van de
maatschappij en van de bezoekers blijft veranderen,
is het belangrijk dat het museum zich niet alleen
bewust is van deze verandering, maar er met zijn
personeel, programmering en partners op inspeelt
en beleid ontwikkelt om als museum beter in staat
te zijn om de dialoog met publieksgroepen aan te
gaan die nu minder vaak naar het museum komen.
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1.4

Communicatie en marketing

Publicaties
Vanwege de toekenning van de museumstatus en
de acceptatie van de Museumkaart heeft Royal Delft
Museum een aantal mooie artikelen gekregen in
lokale en landelijke kranten en magazines. Ondanks
dat er minder activiteiten vanwege Corona in het
museum waren, was dit toch weer een aanleiding
om Royal Delft Museum in de pers te krijgen. Deze
artikelen vertegenwoordig een advertentiewaarde
van € 42.442,- en hebben 1.157.416 mensen bereikt.
Publicatie : Vorsten
Datum
: 22 jul 2021
cm2
: 265

Pagina : 88
AVE : € 3031,00

Regio
: Nederland
Frequentie : 13x per jaar
Oplage
: 20900

stimuleren. Daarnaast gebruikt Royal Delft Museum
ook SEO (Search Engine Optimization) en content
marketingkanalen, zoals blogs, ter promotie van
het museum.
Leeftijd websitebezoekers:
1.
65+ (23%)
2.
55-64 (20.15%)
3.
25-34 (19.72%)
4.
45-54 (16.73%)
5.
35-44 (13.40%)
6.
18-24 (7%)
Opvallend hierbij is een gelijkmatige verdeling over
de leeftijdsopbouw.

Publicatie : Delftse Post
Datum
: 21 apr 2021
cm2
: 119

Pagina : 1
AVE : € 149,00

Regio
: Delft e.o.
Frequentie : wekelijks wo
Oplage
: 47500

Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: De Porceleyne Fles BV

Uit: Vorsten juni 2021
Uit: Delftse Post 21 april 2021

Digitaal
Royal Delft Museum heeft diverse communicatie
kanalen in gebruik. Via de website wordt inhoudelijkeen bezoekersinformatie gegeven, arrangementen
aangeboden en kan men toegangstickets kopen.
De website is in twee talen beschikbaar en trekt
Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: De Porceleyne Fles BV
meer dan 59.000 bezoekers per jaar waarvan 81,9%
nieuwe bezoekers (en 18,1% terugkerende). In het
laagseizoen gebruikt Royal Delft Museum SEA
(Search Engineer Advertising) om online bezoek te
Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021

De website bezoekers komen uit de volgende
landen:
1.
Nederland (76.81%)
2.
Verenigde Staten (5.44%)
3.
Duitsland (3.03%)
4.
België (2.94%)
5.
Verenigd Koninkrijk (1.78%)
6.
Frankrijk (1.55%)
7.
Canada (0.84%)
8.
Italië (0.79%)
9.
China (0.59%)
10.
Spanje (0.50%)
Royal Delft Museum heeft 4.605 internationale
volgers via Facebook, 9299 volgers via Instagram en
2899 lezers voor haar maandelijkse nieuwsbrief. Zij
ontvangen wekelijks en maandelijks berichten over
de activiteiten en ontwikkelingen van Royal Delft
Museum en de interactie is hoog. Sociale media
wordt ook ingezet als marketinginstrument tijdens
een bezoek aan Royal Delft Museum. Beelden
en ervaringen kunnen op strategische plekken
automatisch worden gedeeld met vrienden en
familie.
Op Tripadvisor wordt Royal Delft beoordeeld met
een 4,5 (van 5). In de recensies is terug te lezen dat
bezoekers verrast zijn door het Nederlands ambacht
en de verzorgde tentoonstelling.
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g188626d195230-Reviews-Royal_Delft_Koninklijke_Porceleyne_
Fles-Delft_South_Holland_Province.html
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Promotie
De online kaartverkoop via internationale websites
zoals bijvoorbeeld Tripadvisor, Viator, Expedia,
Booking.com, GetYourGuide, etc. trekt steeds meer
aan. Door samenwerking met online ticketplatforms
is de digitale verkoop gedurende 2021 steeds verder
gestegen, dit zal naar verwachting in de komende
jaren een steeds belangrijker verkoopkanaal worden
voor de individuele bezoeker. De meeste beurzen
zijn online gegaan. Een paar beurzen zijn wel fysiek
bezocht zoals oa de USTO (USA), IFTM (Parijs) en
de GEM (Londen). Hier zijn contacten gelegd en
prijsafspraken gemaakt met bestaande en nieuwe
touroperators voor 2022 gemaakt.
Imago en identiteit
Uit verschillende reisgidsen en websites blijkt dat
Royal Delft vrijwel altijd omschreven wordt als
fabriek en niet altijd als museum. De uitdaging ligt
daarom met name om naast het uitlichten van het
ambacht en maakprocessen ook de geschiedenis
en ontwikkelingen naar voren te brengen, die
ook voor een Nederlands publiek interessant zijn.
In de communicatie maken we gebruik van een
combinatie van het herkenbare Delfts Blauw en het
verrassende ambacht en tradities. Met de renovatie
en nieuwe inrichting van de tentoonstellingszalen
en de nieuwe expositieruimte voor wisselende
tentoonstellingen wil Royal Delft Museum zijn
imago als Delfts Blauw fabrieksmuseum en platform
en kenniscentrum voor het Delftse aardewerk
versterken en daarmee een breed nationaal en
internationaal publiek verleiden en enthousiasmeren
tot een museumbezoek. Komende jaren zullen
we in onze communicatie meer aansturen op de
aanduiding: fabrieksmuseum.

1.5

Collectieregistratie, documentatie en onderzoek
In 2021 is een start gemaakt met de registratie
van de collectie in Axiell Collections Museum Basis
en voorzien van een nieuwe nummering en foto.
Ook andere voorwerpen dan aardewerk (denk
aan: schilderijen, meubels, schetsen, ontwerpen,
foto’s, bibliotheek en andere documentatie) uit de
museumcollectie worden in het registratiesysteem
vastgelegd.
Het Royal Delft Museum is voornemens zich
aan te sluiten bij de site delftsaardewerk.nl, hét
kenniscentrum van Delfts Blauw (in 2011 opgericht
door de vijf musea: Museum Arnhem, Kunstmuseum
Den Haag, Paleis Het Loo Apeldoorn, Museum
Prinsenhof Delft en het Rijksmuseum).
Behoud en beheer
In 2021 zijn enkele bruiklenen en schenkingen
ontvangen van particulieren. Deze worden door de
conservator opgenomen in Axiell Collections.
Presentatie van de collectie
In 2021 is er aan de presentatie van de collectie
weinig veranderd omdat de tentoonstellingzalen
ontmanteld gaan worden begin 2022. Er is hard
gewerkt aan de uitwerking van de plannen van
KossmanndeJong voor renovatie en vernieuwing
van de tentoonstellingzalen. De presentatie zal zich
meer richten op de ontwikkeling van de Porceleyne
Fles vanaf 1653 tot aan nu. Het geeft meer
inhoudelijke verdieping en brengt de verhaallijn
meer tot leven.

Collectie

De collectie van het Royal Delft Museum onderscheidt
zich van andere museale keramiekcollecties door
zijn focus en overzicht van de productie van
Nederlands bekendste aardewerkfabriek in Delft, De
Porceleyne Fles. Nergens anders is de ontwikkeling
van deze fabriek zo compleet bewaard en te zien
als in dit Museum.
Bij het toekomstige verzamelbeleid zal dan ook de
nadruk liggen op aanwinsten die representatief zijn
voor De Porceleyne Fles in heden en verleden.
Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021
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1.6

Educatie

In 2021 zijn wegens de lockdowns veel minder
schoolbezoeken geweest in het museum dan in de
jaren daarvoor. In 2022 zal er externe ondersteuning
gevraagd worden om Royal Delft Museum te
begeleiden in het opzetten van een aantrekkelijk
educatief programma om meer diverse doelgroepen
te bereiken en dat aansluit op de leerlijnen van
basis- en voortgezet onderwijs in de regio Delft en
omstreken.
Educatie is er voor jong en oud daarom wil
Royal Delft Museum voor alle doelgroepen een
interessant programma bieden. In de toekomstige
wisseltentoonstellingen wordt getracht een interes
sant randprogramma te bieden.

1.7

Bedrijfsvoering

Huisvesting en veiligheid
In 2021 is de verhuurder van de museumzalen, Royal
Delft BV, gestart met de voorbereidingen van een
algehele renovatie van de bestaande museumzalen
en de bouw van nieuwe expositiezalen op de plek
waar eerst het magazijn stond in de fabriek. De
verbouwing wordt door de verhuurder gefinancierd.
Het ontwerp is gemaakt door KosmanndeJong. Er is
door de verzekeraar een risico analyse uitgevraagd
bij een erkend extern bureau over veiligheid en
bescherming voor musea. Dit rapport wordt in
2022 verwacht en alle voorgestelde maatregelen
omtrent klimaat- en lichtbeheersing en beveiliging
worden opgenomen in het aannemingsplan om
zo volledig te voldoen aan de normen van de
museumvereniging.

De workshops in Delfts Blauw schilderen zijn tussen
de lock down door nog goed bezocht. Zodra de
musea weer open mochten werden deze weer volop
geboekt. In totaal volgden ruim 1300 bezoekers in
2021 een workshop in het museum.

Artist Impression plan Kossmann
Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021
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Personeel en organisatie
Het museum is ondergebracht in de culturele
Stichting Royal Delft Museum. Vanaf 1 juli 2021 is
de Stichting operationeel ontbonden van de BV. De
statuten van de Stichting voorzien in de museale
doelstelling en het niet op winst gerichte karakter van
de Stichting. De statuten bepalen daarnaast dat het
bestuur belast is met het besturen van de Stichting.
Het Bestuur krijgt voor zijn werkzaamheden geen
beloning. Het bestuur bestaat uit vijf natuurlijke
personen en is op de volgende wijze samengesteld:
• drie onafhankelijke personen die het doel van de
Stichting onderschrijven en aantoonbare ervaring
hebben op het werkveld van de Stichting;
• één persoon die werkzaam is bij De Porceleyne
Fles, gezien de nauwe band tussen enerzijds het
museum en anderzijds de in productie zijnde
fabriek; en
• één persoon die op voordracht van Boron
Management B.V. zitting neemt in het bestuur.
Boron Management B.V. is de family office
van de familie J.A. Fentener van Vlissingen, de
initiatiefnemer van het museum.

Bestuur

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn belangrijke ambassadeurs voor het
museum. In eerste instantie worden vrijwilligers
aangetrokken voor collectiebeheer en gastheer
-vrouwschap. Het museum is zich ervan bewust dat
goed vrijwilligersmanagement van belang is, onder
meer om vrijwilligers voor langere tijd aan het
museum te verbinden en ervoor te zorgen dat ze
met plezier en kennis van zaken kunnen bijdragen.
Ter ondersteuning daarvan heeft het museum een
vrijwilligersbeleid opgesteld dat vanaf 2021 in de
praktijk zal worden toegepast.
Alle (vrijwillige) werknemers ondertekenen een
gedragscode en zijn bekend met de Ethische
Code voor Musea. Het museum past daarbij ook
de Code Diversiteit en Inclusie toe en streeft de
uitgangspunten van de Fair Practice Code naar
vermogen na.
Het museum wordt mogelijk gemaakt door de
inzet van gemiddeld 25 vrijwilligers. Zij zijn zeer
belangrijk voor het museum. De vrijwilligers
werken op diverse onderdelen van het museum. Zij
zorgen voor publieksbegeleiding in het museum
en de workshops. Daarnaast verzorgen zij ook
werkzaamheden zoals o.a. collectieregistratie,.

Directie
0,8

Receptie
1,6

Communicatie
Marketing
1,3

Conservator
0,4

Het bestuur van Stichting Royal Delft Museum
wordt op dit moment gevormd door:
• de heer Floris Croon (voorzitter);
• mevrouw Saskia Wildschut (secretaris);
• de heer Henk Schouten (penningmeester);
• de heer Robert Aronson;
• mevrouw Gemke Jager.
Royal Delft Museum onderschrijft de negen prin
cipes van de Governance Code Cultuur. Aan de
toepassingen wordt uitvoering gegeven door het
museum. Waar dit niet het geval is, wordt hierop
een toelichting gegeven in het Bestuursverslag
Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021

De werving van vrijwilligers verloopt via de lokale
krant en spontane aanmeldingen na bezoek aan het
museum. De samenstelling van de vrijwilligerspool
is een afspiegeling van de hedendaagse Delftse
bevolking met een brede diversiteit van nationa
liteiten en culturen. Het museum biedt de kans aan
mensen die onvrijwillig zonder werk zitten of in een
re-integratie traject (medische redenen) om nieuwe
ervaring op te doen waarbij hun kans op terugkeer
op de arbeidsmarkt toeneemt.
8

We zien een toename van vrijwilligers met een
buitenlandse achtergrond die in Delft wonen door
hun werk (of via hun partner). Zij willen graag kennis
maken met de Nederlandse cultuur en de taal leren
en melden zich om die reden aan bij het museum
waarbij zij 1 of 2 vaste dagdelen per week in het
museum helpen.

Fondsenwerving
Royal Delft Museum ontvangt op dit moment geen
structurele subsidie. In 2022 zal de nieuwe directeur
een plan maken voor bedrijfssponsoring, vrienden
van Royal Delft Museum netwerk en fondsenwerving
voor tentoonstellingen en speciale projecten voor
educatie en renovatie.

De waarde van vrijwilligerswerk
Prof. Lucas Meijs van Erasmus Universiteit in
Rotterdam heeft een onderzoek gedaan over de
economische waarde van vrijwilligers. De waarde
per uur is volgens dit onderzoek gelijk aan de caoloon voor vergelijkbaar werk. Voor Royal Delft
Museum betekent dit dat de economische waarde
van onze medewerker-vrijwilligers in 2021 (half jaar)
€ 45.000,- bedroeg. Onze dank aan hen kent geen
grenzen.

Automatisering
De aankomende vijf jaar zal in het teken staan van
het digitaliseren van het museumarchief waardoor
het archief binnen en buiten de muren van het
gebouw is geborgd.

Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021
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2. Samenstellingsverklaring
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Royal Delft Museum te
Delft.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Royal Delft Museum
is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2021 en de staat van baten
en lasten over de periode 1 juli 2021 tot en met 31
december 2021 met de daarbij horende toelichting.
In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitge
voerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410,
‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij
ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedragsen Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan
ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief
hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Nieuwegein, 2022
HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

J.P. Kok AA

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verant
woordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben
onze werkzaamheden, in overeenstemming met
de daarvoor geldende regelgeving dan ook uitge
voerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk
van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Royal Delft Museum.

Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021
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3. Jaarrekening
3.1

Balans per 31 december 2021
(na verwerking exploitatieresultaat)

Activa
(in duizenden euro’s)
2021
Vlottende activa
Inventaris
Handels en overige vorderingen
Belastingen
Totaal vlottende activa
Liquide middelen
Totaal activa
						

3
80
15
98
122
220

(na verwerking exploitatieresultaat)
Passiva
(in duizenden euro’s)
2021
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021

47
173
220
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3.2 Staat van baten en lasten over het 2e halfjaar 2021
Baten en Lasten
(in duizenden euro’s)
2021
BATEN
Publieksinkomsten
Publieksinkomsten workshops
Publieksinkomsten entreegelden
Overige Publieksinkomsten
Totaal
Fondsen
Totaal baten
LASTEN
Directe kosten gerelateerd aan publieksinkomsten
Personeelslasten
Huisvestingslasten
Marketinglasten
Overige lasten
Totaal lasten
Exploitatieresultaat
Dotaties bestemmingsfonds
Resultaat na mutaties

Royal Delft Museum – Jaarverslag 2021

Begroting

64
178
18

25
160
18
260
163
423

30
113
113
57
63

203
123
326

30
117
117
37
25
376
47
47
0

326
0
0
0

12

3.3

Toelichting balans en staat van
baten en lasten

Algemeen
Stichting Royal Delft Museum is opgericht op 11
april 2019. Aangezien de feitelijke activiteiten zijn
gestart op 1 juli 2021, ontbreken de vergelijkende
cijfers in de balans en staat van baten en lasten. De
balans en de staat van baten en lasten zijn over het
tweede halfjaar van 2021 gevormd. De activiteiten
van Stichting Royal Delft Museum bestaan uit
behoud en beheer en presentatie van de collectie
en het tonen van het ambachtelijk productieproces
van het Delftse aardewerk en het aantrekken van
museumbezoekers.
Vlottende activa
De vlottende activa is onderverdeeld in inventaris,
handels en overige vorderingen en de belastingen.
De grootste post betreft de handels en overige
vorderingen, dit bestaat uit de nog te ontvangen
bedragen. Hierin is nog een onderscheid te maken
in de ontvangsten van debiteuren en daarnaast de
ontvangst van het restant van de Coronaregeling
van het Mondriaan fonds. De totale regeling
betreft € 163.000, hiervan is € 121.000 als voorschot
ontvangen, waardoor er nog een post resteert
van € 42.000 aan nog te ontvangen baten van de
Coronaregeling. Een verdere uiteenzetting van deze
regeling is onder ‘fondsen’ uiteengezet. De overige
€ 38.000 aan handels en overige vorderingen betreft
debiteuren. Er zijn geen oninbare vorderingen per
31 december 2021. De belastingen betreft een nog
te ontvangen bedrag van € 15.000 voortkomend uit
de aangifte van de omzetbelasting.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn uitgesplitst in een deel kas
en een deel bank. Het deel kas is een kleine fractie
van de totale liquide middelen en zal niet meer
bevatten dan € 500. De contanten ontvangsten
worden dezelfde dag direct in een afstortkluis
verwerkt, waardoor het de volgende dag direct
op de bank staat. De liquide middelen stand per
31 december 2021 betreft dus nagenoeg alleen de
bankstand.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat volledig uit het
bestemmingsfonds dat is gecreëerd door de Corona
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regeling die is aangevraagd bij het de Mondriaan
stichting. De uiteenzetting van de aangevraagde
bedragen is onder ‘fondsen’ fondsen terug te
vinden. Het bestemmingsfonds die gebruikt wordt
om de verliezen in januari en februari op te vangen
bedraagt per 31 december 2021 € 47.000.
Kortlopende schulden
Royal Delft museum heeft alleen kortlopende
schulden, aangezien het niet gebruik maakt van
hypothecaire leningen of langlopende krediet. Bij
de verzelfstandiging van het Royal Delft Museum
is er een rekening-courant overeenkomst met N.V.
Koninklijke Porceleyne Fles overeengekomen voor
een bedrag van € 250.000 om verliezen te kunnen
opvangen. In 2021 is hier voor een korte periode
gebruik van gemaakt. Per 31 december 2021 is het
saldo op deze rekening-courant overeenkomst € 0.
De kortlopende schulden bestaat per 31 december
2021 uit een crediteurenpositie van € 170.000 en
een reserveringspositie van € 3.000.
Publieksinkomsten
De publieksinkomsten zijnopgedeeld in publieks
inkomsten die worden gegenereerd door het geven
van workshops en entree. De publieksinkomsten
van de ontvangen entreegelden betreffen de
kaartverkoop via de kassa, online reserveringen,
boekingen via touroperators op factuur en de in
komsten van de Museumkaart. De overige publieks
inkomsten betreffen de inkomsten uit de provisie
over de verkopen in de winkel en de bras
serie.
Middels een overeenkomst is afgesproken dat er
een provisie van 3,5% over de verkopen in de winkel
en brasserie in rekening worden gebracht bij B.V. De
Porceleyne Fles.
Fondsen
Stichting Royal Delft Museum heeft een aanvraag
gedaan voor Coronaregeling Musea met een private
collectie bij de Mondriaan Stichting in het kader van
de coronapandemie. Deze subsidie is op basis van
de gegevens van De Porceleyne Fles aangevraagd.
Aangezien de historie van de activiteiten die nu door
Stichting Royal Delft Museum worden geëxploiteerd
in De Porceleyne Fles plaatsvonden. De regeling is
op 17 mei 2021 aangevraagd en op 6 juli 2021 heeft
een commissie geadviseerd de aanvraag toe te
kennen. Het maximale bedrag bedroeg destijds
€ 151.000. Deze maximale vergoeding is op 30
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november 2021 verhoogd naar € 163.000. Dit bedrag
is opgenomen onder de fondsen. In 2021 is € 116.000
benodigd om een exploitatieresultaat te behalen
van € 0. Aangezien in januari en februari 2022 het
museum nog gesloten was is er ultimo 2021 een
bestemmingsfonds opgemaakt van € 47.000 om
een deel van de omzetderving in januari en februari
2022 te kunnen opvangen.
Directe kosten gerelateerd aan publieksinkomsten
De kosten die voor de entreegelden en workshops
worden berekend zijn opgenomen onder deze
post. Dit betreft dus met name de kosten van de
verbruikte halffabricaten voor de workshops en de
kosten van de audiotour.
Personeelslasten
De personeelslasten bestaan zowel uit perso
neel
dat direct onder Stichting Royal Delft Museum
valt als personeel dat middels een detacherings
overeenkomst met De Porceleyne Fles (gedeeltelijk)
werkzaam is voor Stichting Royal Delft Museum.
Huisvestinglasten
Onder de huisvestinglasten worden onder meer de
huurlasten verantwoord. Middels een huurovereen
komst met Royal Delft Onroerend Goed B.V. zijn
de huurlasten afgestemd. De huurlasten zijn
markt
conform en vastgesteld op basis van een
onafhankelijke taxatierapport. Naast de huurlasten
worden de lasten voor het onderhoud van de huidige
tentoonstelling ook opgenomen onder deze post.
Marketinglasten
De marketinglasten betreffen indirecte kosten die
worden gemaakt om de verschillende publieks
inkomsten te promoten. Hieronder vallen ook het
bezoek aan beurzen en events.
Overige lasten
De overige lasten bestaan onder ander uit de
ondersteuning op gebied van (financiële en perso
nele) administratie, automatisering en facilitaire
voorzieningen. Dit is middels dienst
ver
lenings
overeen
komst afgesloten met NV Koninklijke
Porceleyne Fles.
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3.4

Belangrijkste waarderingsgrondslagen

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de richt
lijnen voor de jaarverslaggeving RJK C1 “Kleine
organisaties zonder winststreven” gevolgd.
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nomi
nale waarde.
De overige posten in de balans zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.
De kosten zijn opgenomen tegen historische
uitgaafprijs.

3.5

Gemiddeld aantal werknemers/
vrijwilligers

Per ultimo 2021 waren bij de stichting 2 personeels
leden en 25 vrijwilligers in dienst. Aangezien
Stichting Royal Delft Museum in de opstartfase zit
zal dit aantal in 2022 verder worden uitgebreid.

3.6

Goedkeuring en vaststelling

De jaarrekening 2021 van Stichting Royal Delft
Museum zoals opgenomen in dit rapport is door de
raad van bestuur op 13 juni 2022 goedgekeurd en
vastgesteld.

Namens het bestuur
Was getekend
Floris Croon
Saskia Wildschut
Henk Schouten
Robert Aronson
Gemke Jager
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4. Overige
gegevens
4.1

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

4.2

Contactgegevens

•
•
•
•
•

Statutaire naam: Stichting Royal Delft Museum
Vestigingsplaats: Delft
Kamer van Koophandel-nummer: 74559567
RSIN: 859948286
Adresgegevens:
Rotterdamseweg 196, 2628AR Delft
• Website: www.royaldelftmuseum.com
• Telefoon: 015-7600800
• E-mail: info@royaldelftmuseum.com
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