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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland
JAARVERSLAG 2020

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 presentaties alsmede het coordineren, registreren
en inventariseren 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 2019
Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2019 op 12 maart 2020 vastgesteld. Het resultaat over het
kalenderjaar 2019 bedroeg € 565. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel
toegevoegd aan de algemene reserve.
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ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Op 10 februari 2020 is de bibliotheek van Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde overgebracht van
het Zilvermuseum in Schoonhoven naar Studio ClockWise op het Noordeinde in Den Haag.
Voorbereidingen, planning en activeren van vrijwilligers voor de officiële opening van Studio ClockWise op
Noordeinde 154, voorbezichtiging van het Open Depot op Noordeinde 64A en aansluiting bij de traditionele
Huygens lezing op 14 april zijn vervolgens ingezet.
Door de uitbraak van het coronavirus en de lockdown van half maart zijn alle activiteiten echter afgelast. STCN
is geconfronteerd met de gevolgen van de corona virus uitbraak doordat onze Tijdgenoot de heer Gaemers, de
eigenaar van het pand in Den Haag waar STCN haar omvangrijke bibliotheek had opgeslagen aan de gevolgen
van het virus is overleden.
Het gevolg voor STCN was dat de bibliotheek is verhuisd naar het Open Depot van STCN ook in Den Haag. Wij
hebben deze verhuizing aangegrepen om alle boeken en documenten opnieuw te inventariseren.
Vervolgens werd het voortbestaan van Studio ClockWise op het Noordeinde 154 zeer twijfelachtig.
STCN heeft veel te danken gehad aan de steun van de heer Gaemers waarvoor het Bestuur hem enorm
erkentelijk is.
De bibliotheek herbergt nu de boeken en archieven van de Stichting Museum en Archief Tijdmeetkunde, de
Stichting BoomTime en de Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk / Museum Zaanse Tijd.
Vanwege de risico’s van besmetting is dit in fases gedaan door een beperkt aantal bestuursleden en
vrijwilligers. Alle andere vrijwilligersactiviteiten zijn stopgezet of tot een noodzakelijk minimum beperkt en
worden pas weer opgestart zodra dit verantwoord kan gebeuren.
De verhuizing van de bibliotheek noodzaakte een gedegen opknapbeurt van het Open Depot inclusief het
aanleggen van een professionele beveiliging installatie. Dit werk is afgerond en de ruimtes zijn nu geschikt voor
het opslaan van collecties.
Verder is er veel activiteit geweest op het gebied voor fondsenwerving voor de realisatie van het TIJDmuseum.
Ook het concept van dit geplande museum is aangepast en verder uitgewerkt. De plannen voor dit
TIJDmuseum zijn door de huidige omstandigheden beïnvloed en STCN verwacht dat er in 2021 weer meer
mogelijkheden zijn om voortgang te boeken met de verwezenlijking van dit museum.
Het Bestuur is per 1 juli 2020 van samenstelling veranderd. Carel Meddens is uitgetreden en Jan A. de Graaf
heeft de verantwoordelijkheden van secretaris op zich genomen.
Het Bestuur zal volgens de STCN statuten bestaan uit vijf personen maar het Bestuur heeft besloten om één
positie vacant te laten om die pas in 2021 nader in te vullen. Het Bestuur verwacht dat in 2021 de
verwezenlijking van het TIJDMuseum veel aandacht gaat vragen en dat het Bestuur in dat jaar zeer
waarschijnlijk van samenstelling zal veranderen.
De samenwerking met de Stichting Haagsche Tijd is opnieuw onder de loep genomen en door partijen
constructief besproken.
STCN is verder gestart met een traject voor het organiseren van een grote tentoonstelling in 2022.
STCN bestuur:
Marlene Lutgert-Boomsma, voorzitter
Hans Harting, penningmeester

Jan de Graaf, secretaris
J. van den Ende

4

Jaarrekening 2020

Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland
Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
(in euro's)

Toelichting

2020

2019

Vaste activa
Materiele vaste activa
Inventaris

1

4.177

-

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

2
3

1.785
3.000

4

Totaal activa

210
4.785

210

6.948

2.532

15.910

2.742

PASSIVA
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

5

15.635

2.577

Kortlopende schulden
Overige schulden & overlopende passiva

6

275

165

15.910

2.742

Totaal passiva
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland
Winst- & verliesrekening over 2020
(na voorstel resultaatbestemming)

(in euro's)
Toelichting

Netto omzet
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfskosten

2020

7

37.453

8
9

325
23.918

Bedrijfsresultaat
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten & lasten

2019

4.995
24.243

4.995

13.210

709

152
10

144
152-

Resultaat voor bestemming

13.058

6

5.704

144565

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:
Inventaris
Inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen
na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (minimaal 5 jaar), met inachtneming
van een verwachte restwaarde.
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
Vaste Activa
1. MATERIELE VASTE ACTIVA

2020

2019

Inventaris
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

4.502
3254.177

-

Aanschafwaarden
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

4.502
3254.177

-

Afschrijvingspercentage

20%

20%

VORDERINGEN
2. Belastingen
Omzetbelasting

3. Overige vorderingen
Waarborgsom

1.785
1.785

210
210

3.000
3.000

-

6.948
6.948

2.532
2.532

2.577
13.058
15.635

2.012
565
2.577

275
275

165
165

4. LIQUIDE MIDDELEN
ABN-AMRO - Bestuursrekening

Stichtingskapitaal
5. Algemene reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december
Kortlopende Schulden
6. Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen administratiekosten
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Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland
Toelichting op de winst- & verliesrekening
7. NETTO OMZET

2020

Donaties

37.453
37.453

8. AFSCHRIJVINGSKOSTEN
Afschrijving inventaris

325
325

2019
5.704
5.704

-

9. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Restauratiekosten
Huurkosten
Opslagkosten
Onderhoud pand
Verhuiskosten
Overige huisvestingskosten
Representatiekosten
Bestuurskosten
Automatiseringskosten
Administratiekosten
Advieskosten
Boetes Belastingdienst
Algemene kosten

10.500
5.605
1.673
2.083
281
1.238
1.090
192
275
900
68
13
23.918

1.068
3.640
52
165
70
4.995

10. FINANCIELE BATEN & LASTEN
Financiële lasten
Bankkosten

152
152-

Ondertekening van de jaarrekening
Zaandam, 12 maart 2020
Bestuur:

De heer J.W. Harting
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144
144-

Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland
Specificaties
Overzicht BTW 2020
Omzet BTW hoog

Omzet

Perc.

BTW

-

21%

-

BTW verschuldigd

-

Voorbelasting

5.931

BTW vordering

5.931

BTW te vorderen

5.931verschuldigd

Afdracht:
1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal

voorbelasting

-

554
1.667
1.925
1.554

-

5.700

Suppletie BTW 2020 te vorderen

afdracht
5541.6671.9251.5545.700231-

Balanspost Omzetbelasting
BTW 4e kwartaal 2020
Suppletie BTW 2020

1.554
231

Stand per 31 december 2020

1.785
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