Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland
JAARVERSLAG 2015
Bestuurssamenstelling
Per 4 november 2015 bestond het bestuur van de STCN uit de volgende leden:
functie
Mevrouw A.M. Lutgert – Boomsma voorzitter
De heer mr C.A.M. Meddens
secretaris
De heer drs J.W. Harting
penningmeester
De heer M. van Hees
De heer B.M. Hordijk

Rooster van aftreden
1 juli 2017
1 juli 2018
1 juli 2018
1 juli 2016
1 juli 2016

In 2015 zijn de heren G.J. van Vonderen en prof. dr ir C.A. Grimbergen afgetreden
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2015 zes keer vergaderd, de eerder vermelde optie op het pand Oude
Delft 169 te Delft heeft helaas niet geleid tot verwerving van het pand. Andere locaties
worden nu onderzocht. De samenwerking tussen de Stichting Museum en Archief van
Tijdmeetkunde en de Stichting Museum van het Nederlandse uurwerk is verstevigd doordat
de STCN per 4 november het bestuur over deze beide stichtingen heeft overgenomen.
Hiermee is ook een overzichtelijke structuur gekomen in het geheel. Het SMNU toont nu in
haar museum te Zaandam ook klokken en horloges van de SMAT. Tot er een nieuwe locatie
wordt gevonden om ook de resterende collectie weer te kunnen tonen zal dit het beleid
blijven.
Ontwikkelingen en activiteiten 2015
De poging om het pand te Delft te verwerven en met de daarvoor benodigde fondsen heeft
veel energie gekost zonder dat het helaas resultaat heeft opgeleverd. Door de bundeling van
de besturen is daarna eerst een interne reorganisatie ingezet om daarna met hopelijk meer
succes een nieuwe kans voor het ontwikkelen van het nieuwe TIJDMUSEUM te creëren.
Verjonging van het bestuur is daarbij ook gerealiseerd.
Doordat de STCN het bestuur heeft overgenomen van de SMAT en de SMNU zal vanaf 2016
het jaarverslag van de SMAT en van de SMNU onderdeel uitmaken van het jaarverslag van
de STCN.
Voor het jaarverslag van het museum verwijzen wij naar de website www.mnuurwerk.nl

Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Financieel Jaaroverzicht 2015
Baten en Lasten 2015
Baten:

Lasten:

Rente
Horlogecatalogus
Donaties
Teruggave BTW

€

Totaal

€

10.313,44
9.600,00
7.719,00

Unsch. Mind Comp.
Betsuurskosten
Website
Horlogecatalogus
Overige projecten
Bankkosten

27.632,44

€

15.931,27
356,22
1.324,69
10.313,44
1.989,00
166,60

€

30.081,22

Nadelig saldo

-2.448,78
€

€

27.632,44

27.632,44

Balans per 31 december 2015
Bezittingen
Banken

Schulden
€

2015
3.807,88

2014
6.256,46

Eigen vermogen

Vermogensvergelijking
Vermogen per 31 december 2015
Vermogen per 31 december 2014

€

3.807,88
6.256,46

Nadelig saldo

€

-2.448,78

€

2015
3.807,88

2014
6.256,46

