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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

JAARVERSLAG 2018

ALGEMENE GEGEVENS

Dit jaarverslag bevat de gegevens van de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland, statutair gevestigd te 

Utrecht. De stichting op 3 december 2011 opgericht.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 - Mevrouw A.M. Lutgert-Boomsma (voorzitter)

 - De heer J.W. Harting (penningmeester)

 - De heer C.A.M. Meddens (secretaris)

 - De heer J. van den Ende

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 coordineren, 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.

Vaststelling jaarrekening 2017

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2017 op 25 april 2018 vastgesteld. Het resultaat over het

kalenderjaar 2017 bedroeg € 1.992. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel

toegevoed aan de algemene reserve.
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JAARVERSLAG 2018 
 

 

 
Bestuurssamenstelling 
Per 1 juli 2018 bestond het bestuur van de STCN uit de volgende leden: 
 
 functie Rooster van aftreden 
 
Mevrouw A.M. Lutgert – Boomsma  voorzitter 1 juli 2022 (2/3) 
De heer mr. C.A.M. Meddens secretaris 1 juli 2021   (2/3) 
De heer drs. J.W. Harting  penningmeester 1 juli 2021 (2/3) 
De heer drs. J. van den Ende  1 juli 2019 (1/3) 
 
 
In 2018 zijn de termijnen voor dhr. mr. C.A.M. Meddens en dhr. drs. J.W. Harting afgelopen. Zowel 
dhr. Meddens als dhr. Harting zijn beschikbaar en benoemd voor een nieuwe termijn.  
 
 
Vergaderingen 

Er werden tenminste 9 algemene bestuursvergaderingen gehouden, zowel te Edam en Hattem (bij 

bestuurders thuis), te Zaandijk (Museum van het Nederlandse Uurwerk), te Den Haag (Huygenszaal 

Venduehuis), te Vianen, Vijfhuizen en Zeist. 

 

 

Ontwikkelingen rond het TIJDmuseum 

Het jaar 2018 bleef voor de STCN in het teken staan van een te vestigen TIJDmuseum. De activiteiten 

om dit mogelijk te maken zijn dit jaar geïntensiveerd. 

 

Veel aandacht en tijd werden in dit kader ook besteed aan de samenwerking met de Stichting 

Haegsche Tijd (SHT) om te komen tot de vestiging van het Tijdmuseum in Den Haag. 

De communicatie door de SHT en de STCN over het nieuwe tijdmuseum aangaande het TIJDmuseum 

worden hiervoor zoveel mogelijk gecoördineerd.  

 

Vooruitlopend op het museum zelf wordt nu - gezamenlijk met de SHT - een tijdelijke tentoonstelling 

georganiseerd, te houden najaar 2020 in het Museum Louwman in Den Haag. 

Deze tentoonstelling moet dienen om een ieder te overtuigen van het belang van een TIJDmuseum, 

en dan speciaal in de stad van Christiaan Huygens: Den Haag.  

Het voorbereiden van een dergelijke tentoonstelling vraagt een grote additionele inspanning van het 

bestuur. Om e.e.a. behapbaar te houden zijn voor specifieke taken professionals ingeschakeld. 

 

Er zijn uitgangspunten voor het nieuwe museum c.a. opgesteld en aan de hand hiervan in totaal een 

achttal mogelijke locaties besproken en bezocht. Helaas is een concrete locatie nog niet gevonden. 

  



 

Museum Zaanse Tijd 

Dit jaar was er speciale aandacht voor de ontwikkelingen op de Zaanse Schans, vooral in het kader 

van het beleidsplan 2030.  

Er zijn intensieve gesprekken gevoerd voor verdergaande samenwerking met het Zaans Museum. 

Door verschil van inzicht, met name over de toekomst van de tijdmeetkundige collectie en beleving 

op de Zaanse Schans, hebben deze gesprekken tot op heden nog niet tot resultaat geleid. Het 

bestuur blijft proberen de dialoog gaande te houden. 

Tevens zijn er verkennende gesprekken over verdere samenwerking gevoerd met andere 

stakeholders op de Zaanse Schans, waaronder de Zaanse Molenvereniging. 

Het aantrekken van meer soorten bezoekers krijgt nog meer aandacht, om zo een breder draagvlak 

en een beter gespreide inkomstenstroom te creëren. 

Voor beide vaste medewerkers van het museum is het proces in gang gezet om op termijn en bijtijds 

in hun opvolging te kunnen voorzien. 

 

 

Vriendenvereniging(en) 

Ook werden er in dit jaar voorstellen gedaan om te komen tot één grote vrienden vereniging van de 

collecties beheerd door de STCN; de KVS (vrienden van de SMAT) en de VVMNU (vrienden van het 

MNU). Ondanks intensieve bemiddeling en meerdere vergaderingen is dit niet gelukt. Het bestuur 

van de VVMNU heeft uiteindelijk besloten de vereniging te ontbinden. Diverse oud-leden van de 

VVMNU overgegaan naar de KVS. 

De KVS heeft op zijn beurt een proces ingang gezet om te komen tot nieuwe statuten en een nieuwe 

naam: Klokken Vrienden Nederland (KVN). Dit zal naar verwachting in 2019 zijn beslag krijgen. 

 

 

Het Zilvermuseum Schoonhoven 
De overeenkomst met betrekking tot het beheer en instandhouding van de collectie van de Stichting 

Museum en Archief voor Tijdmeetkunde (SMAT) die gold sinds het vertrek van de collectie uit het 

Zilvermuseum in Schoonhoven is met nogmaals 5 jaar verlengd, tot 2023.  

 

 

Vaststelling jaarrekening 2017  
Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2017 op 25 april 2018 vastgesteld. Het 

resultaat over het kalenderjaar 2017 bedroeg € 1.992. Dit bedrag werd overeenkomstig het door 

het bestuur gedane voorstel aan het kapitaal van de stichting toegevoegd. 

 



Jaarrekening 2018
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
(in euro's)

Toelichting

Vlottende activa

Vorderingen

Belastingen 1 199             196             

Overige vorderingen 2 -             365

199             561             

Liquide middelen 3 1.963          2.350          

Totaal activa 2.162          2.911          

PASSIVA

Stichtingskapitaal

Algemene reserve 4 2.012          2.761          

Kortlopende schulden

Overige schulden & overlopende passiva 5 150             150             

Totaal passiva 2.162          2.911          

2018 2017
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Winst- & verliesrekening over 2018
(na voorstel resultaatbestemming)

(in euro's)

Toelichting

Netto omzet 6 4.032          12.211      

Overige bedrijfskosten 7 4.637        10.077      

Bedrijfskosten 4.637          10.077      

Bedrijfsresultaat 605-             2.134        

Financiële baten -           -           

Financiële lasten 144           142           

Financiële baten & lasten 8 144-             142-           

Resultaat voor bestemming 749-             1.992        

2018 2017
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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.
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Toelichting op de balans

VORDERINGEN 2018 2017

1. Belastingen

Omzetbelasting 199            196            

199            196            

2. Overige vorderingen

Nog te ontvangen donaties -            365            

-            365            

3. LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO - Bestuursrekening 1.963         2.350         

1.963         2.350         

Stichtingskapitaal

4. Algemene reserves

Stand per 1 januari 2.761         769            

Resultaat boekjaar 749-            1.992         

Stand per 31 december 2.012         2.761         

Kortlopende Schulden

5. Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen administratiekosten 150            150            

150            150            

7



Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Toelichting op de winst- & verliesrekening

6. NETTO OMZET 2018 2017

Donaties 4.032          12.018        

BTW opbrengst -             193             

4.032          12.211        

7. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Kosten catalogus horloges -             5.989          

Opslagkosten 3.634          3.642          

Bestuurskosten 383             225             

BTW betaald -             -             

Administratiekosten 150             150             

Algemene kosten 470             71               

4.637          10.077        

8. FINANCIELE BATEN & LASTEN

Financiële lasten

Bankkosten 144             142             

144-             142-             

Ondertekening van de jaarrekening

Zaandam, 24 april 2019

Bestuur:

De heer J.W. Harting
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

Specificaties

Overzicht BTW 2018
Omzet Perc. BTW

Omzet BTW hoog -              21% -              

BTW verschuldigd -              

Voorbelasting 893             

BTW vordering 893             

BTW te vorderen 893-             

verschuldigd voorbelasting afdracht

Afdracht:

1e kwartaal -              195             195-             

2e kwartaal -              371             371-             

3e kwartaal -              128             128-             

4e kwartaal -              193             193-             

-              887             887-             

Suppletie BTW 2018 6-                 

Balanspost Omzetbelasting

BTW 4e kwartaal 2018 193             

Suppletie BTW 2018 6                 

Stand per 31 december 2018 199             
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

JAARVERSLAG 2018

OVERIGE GEGEVENS

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 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, 24 april 2019

R. Nijemanting

FDN Nijemanting Administratiekantoor
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland

JAARVERSLAG 2018

RESULTAATBESTEMMING

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur is het negatieve resultaat 2018 ad € 749,- aan het kapitaal van de

stichting ontvoegd.
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