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Algemene Gegevens 

Dit jaarverslag bevat de gegevens van de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland, 

statutair gevestigd te Utrecht. De stichting op 3 december 2011 opgericht. 

 

Bestuurssamenstelling  

Geheel 2017 bestond het bestuur van de STCN uit de volgende leden:  

 

  
  

Functie  Rooster van aftreden1 

Mevr. A.M. Lutgert-Boomsma, MSc. Voorzitter  1 juli 2020  

De heer mr C.A.M. Meddens  Secretaris  1 juli 2018  

De heer drs J.W. Harting  Penningmeester  1 juli 2018  

De heer drs J. van den Ende  Bestuurslid, webmaster  1 juli 2019  

 

Activiteiten 

Het bevorderen en vergroten van de belangstelling voor en de kennis over tijdmeetkunde, 

waaronder begrepen het aanleggen en onderhouden van historische verzamelingen en 

prestaties alsmede het coördineren, registreren en inventarissen van in bruikleen aan musea 

en collecties gegeven en te geven uurwerken en bijbehorende instrumenten en daaraan 

verwante goederen, een en ander tot behoud en uitbreiding van (inter)nationaal erfgoed. 

 

Vergaderingen  

Het bestuur heeft in 2017 in het MNU 3x, 1x te Kapelle in Zeeland, ten huize van de 

penningmeester, 1x te Bussum, 1x in het Zaans Museum op de Zaanse Schans, en 2x in de 

Huygenszaal in het Venduehuis te Den Haag, vergaderd.  

Ook op andere bijeenkomsten was er natuurlijk informeel overleg tussen de bestuurders. 

Verschillende locaties voor Het Tijdmuseum werden in 2017 onderzocht; teleurstellingen 

geslikt en nieuwe uitdagingen aangegaan.  

De contacten met de vriendenvereniging KVS zijn goed; de contacten met de 

vriendenvereniging van het MNU vereisen verbetering, waarover later meer.  

Daarnaast is er ook contact met de stichting Zaanse Schans, i.v.m. het lange termijnbeleid 

en ook intensief contact met het Zaans Museum, i.v.m. mogelijke samenwerking.  

Duidelijk is dat het Zaans Museum interesse heeft in de feitelijke plaats van het museum 

Zaanse Tijd: aan een van de ingangen van de Zaanse Schans. (De naam van het MNU 

heeft een nieuwe “handelsnaam”: Museum Zaanse Tijd).  

 

                                                           
1 in verband met opmerkingen van de museumvereniging heeft het bestuur eenstemmig besloten om de termijn van het 

bestuurslidmaatschap als volgt te wijzigen: 

Dit besluit is genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten, en betreft lid 3 van artikel 3. 

Lid 3 van artikel 3 wordt geacht te luiden als volgt: 

“3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Geen bestuurslid kan meer 

dan twee (2) maal worden herbenoemd.” 

Zodra de statuten ook om andere redenen gewijzigd gaan worden, zal deze wijziging ook integraal daarin worden verwerkt. 



Ontwikkelingen en activiteiten 2017  

De voorzitter werd voor een nieuwe (1e) termijn herbenoemd.  

In 2017 is er ook weer veel achter de schermen gedaan. 

Hierbij wordt goed gebruik gemaakt van het lange termijn beleidsplan en het 

communicatieplan.  

 

Voor het MNU werd een nieuw directiereglement, huishoudelijk reglement, financiële 

protocollen en collectiebeleid en arbeidsovereenkomsten vastgesteld. 

De jaarstukken van het MNU en de SMAT over 2016 werden goedgekeurd. 

De heer H. van den Ende levert een waardevolle bijdrage aan het periodiek van de KVS, 

door het bespreken en tonen van uurwerken.  

Ook verzorgt hij een Lange Termijn Beleidsplan voor de STCN voor de periode van 2017 

tot 2022.  

 

Op 9 juli werd in de Verkadezaal van het Zaans Museum de vierde bestandscatalogus 

gepresenteerd. Hier werd ook de ‘Salomon Coster Penning’ van de Federatie van 

Klokkenvrienden door de voorzitter van de Federatie, de heer C. Grimbergen, uitgereikt 

aan de heren Cees Peeters en John Selders, voor al hun werkzaamheden bij het tot stand 

komen van de catalogi. 

 

Met de Stichting Haagse Tijd is contact gemaakt; er zijn immers grote overeenkomsten in 

onze beide doelstellingen.  

Mede daarom werd besloten intensiever in Den Haag te gaan zoeken en met de 

gemeente Den Haag contact te gaan leggen, ook gezien het cultuurplan van de 

gemeenteraad, de locatie-mogelijkheden, de financiers en de kwartiermakers met hun 

Haagse contacten. Bovendien is Den Haag de stad van de familie HUYGENS. 

 

Bij het zoeken naar een locatie voor het Tijdmuseum wordt dankbaar gebruik gemaakt 

van de kennis en contacten van de Stichting Haegsche Tijd. 

Te veel openheid bij het zoeken naar locaties en bij het overleggen met diverse 

bestuurders en partijen werkt meestal contraproductief.  

In een plaatselijk nieuwsblad heeft desondanks een stuk gestaan over een mogelijke 

vestiging in Den Haag.  

 

Op 8 november was er in het Venduehuis in Den Haag een symposium dat zeer goed 

werd bezocht. De voorzitter had een goed verhaal voor de genodigden daarna gaf de 

heer Hein van Dongen een bijzondere en filosofische uiteenzetting over Tijd natuurlijk; de 

heer Vellinga van het Venduehuis vertelde ook nog iets over o.a. de stichting SHT.  

In de naastgelegen Huygenszaal was door de heer H. van den Ende een tentoonstelling 

opgesteld, met o.a. uurwerken van de Oude Tijdwijzer en van het MNU. 

 

De vriendenverenigingen  

Nu zowel de SMAT als het MNU zich hebben verenigd in de STCN is er geen reden meer om 

voor elke stichting een aparte vriendenvereniging in het leven te houden.  



Het idee is om van beide verenigingen de statuten zo aan te passen dat ze gelijkluidend zijn 

en dus als een en dezelfde vereniging door zullen gaan. 

Voor de verschillende vermogens van beide verenigingen is een apart regime opgenomen in 

de gewijzigde statuten, waarbij deze beide vermogens uitsluitend kunnen toekomen een de 

doelstelling van elk van de beide (oude) verenigingen. 

Het samengaan van beide verenigingen wordt per 1 januari 2019 verwacht. 

 

Vaststelling jaarrekening 2016 

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2016 op 4 februari 2017 vastgesteld. Het 

resultaat over het kalenderjaar 2016 bedroeg € 3.039 (negatief). Dit bedrag werd 

overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel verrekend met de algemene reserve. 
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
(in euro's)

Toelichting

Vlottende activa

Vorderingen

Belastingen 1 196             -             
Overige vorderingen 2 365 -             

561             -             

Liquide middelen 3 2.350          769             

Totaal activa 2.911          769             

PASSIVA

Stichtingskapitaal

Algemene reserve 4 2.761          769             

Kortlopende schulden

Overige schulden & overlopende passiva 5 150             -             

Totaal passiva 2.911          769             

2017 2016



Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Winst- & verliesrekening over 2017
(na voorstel resultaatbestemming)

(in euro's)
Toelichting

Netto omzet 6 12.211        1.851        

Overige bedrijfskosten 7 10.077      4.729        
Bedrijfskosten 10.077        4.729        

Bedrijfsresultaat 2.134          2.878-        

Financiële baten -           -           
Financiële lasten 142           161           

Financiële baten & lasten 8 142-             161-           

Resultaat voor bestemming 1.992          3.039-        

2017 2016



Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Algemeen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een waarderingsgrondslag
is vermeld. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het vorig jaar en zijn als volgt:

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering
van de uitstaande vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste
een jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting,
voor geleverde goederen en diensten, eventueel onder aftrek van kortingen.

Bedrijfskosten

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



Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Toelichting op de balans

VORDERINGEN 2017 2016

1. Belastingen

Omzetbelasting 196            -            
196            -            

2. Overige vorderingen

Nog te ontvangen donaties 365            -            
365            -            

3. LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO - Bestuursrekening 2.350         769            
2.350         769            

Stichtingskapitaal

4. Algemene reserves

Stand per 1 januari 769            769            
Resultaat boekjaar 1.992         -            
Stand per 31 december 2.761         769            

Kortlopende Schulden

5. Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen administratiekosten 150            -            
150            -            



Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Toelichting op de winst- & verliesrekening

6. NETTO OMZET 2017 2016

Donaties 12.018        1.851          
BTW opbrengst 193             -             

12.211        1.851          

7. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Kosten catalogus horloges 5.989          -             
Opslagkosten 3.642          1.530          
Bestuurskosten 225             306             
BTW betaald -             2.823          
Administratiekosten 150             -             
Algemene kosten 71               70               

10.077        4.729          

8. FINANCIELE BATEN & LASTEN

Financiële lasten

Bankkosten 142             161             
142-             161-             

Ondertekening van de jaarrekening

Zaandam,

Bestuur:

De heer J.W. Harting



Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Specificaties

Overzicht BTW 2017
Omzet Perc. BTW

Omzet BTW hoog -              21% -              

BTW verschuldigd -              

Voorbelasting 2.061          

BTW vordering 2.061          

BTW te vorderen 2.061-          

verschuldigd voorbelasting afdracht
Afdracht:
1e kwartaal -              189             189-             
2e kwartaal -              1.448          1.448-          
3e kwartaal -              228             228-             
4e kwartaal -              196             196-             

-              2.061          2.061-          

Suppletie BTW 2017 -              

Balanspost Omzetbelasting

BTW 4e kwartaal 2017 196             
Suppletie BTW 2017 -              

Stand per 31 december 2017 196             



Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

JAARVERSLAG 2017

OVERIGE GEGEVENS

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Tijdmeetkundige
Collectie Nederland te Utrecht samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en van de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening
te zullen gaan verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben deze samenstellingopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze
niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountants-
verklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Haarlem, 25 april 2018

R. Nijemanting
FDN Nijemanting Administratiekantoor



Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

JAARVERSLAG 2017

RESULTAATBESTEMMING

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur is het positieve resultaat 2017 ad € 1.992,- aan het kapitaal van de
stichting toegevoegd.




