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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
(na voorstel resultaatverdeling) 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € € € 

ACTIVA 

Vaste activa 
    

Materiële vaste activa     
Bedrijfsgebouwen en -terreinen  753.000    753.000   
Andere vaste bedrijfsmiddelen  7.000    11.000   

   760.000    764.000  
     
Vlottende activa 

    
Voorraden   1.000    1.000  
     
Vorderingen   149.000    167.000  
     
Effecten   1.153.000    1.153.000  
     
Liquide middelen   275.000    211.000  

       

   2.338.000    2.296.000  
 
PASSIVA 

Stichtingsvermogen     
Stichtingskapitaal  318.000    318.000   
Bestemmingsreserves  200.000    280.000   
Bestemmingsfondsen  315.000    257.000   

   833.000    855.000  
     
Voorzieningen   404.000    324.000  
     
Langlopende schulden   764.000    826.000  
     
Kortlopende schulden   337.000    291.000  

       

   2.338.000    2.296.000  
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020  

 

 

 2020  

 

 2019  

 

 € € € € 

Nettobaten  172.000    761.000   
Inkoopwaarde van de omzet  (17.000)    (41.000)   

Brutowinst  155.000  
 

 720.000  
 

Overige bedrijfsopbrengsten  399.000    443.000   

  
 

 554.000  
 

 1.163.000  

Lasten     
Personeelskosten  223.000    434.000   
Afschrijvingen op materiële vaste activa   5.000    4.000   
Overige bedrijfskosten  359.000    716.000   

Totaal van som der kosten 
 

 587.000  
 

 1.154.000  

Totaal van bedrijfsresultaat 
 

 (33.000)  
 

 9.000  

Financiële baten en lasten   11.000    112.000  

Totaal van netto resultaat 
 

 (22.000)  
 

 121.000  

 
RESULTAATBESTEMMING 

Bestemmingsreserve continuïteit  (80.000)    0  
Bestemmingsfonds kapitaal onder beheer I  6.000    56.000  
Bestemmingsfonds kapitaal onder beheer II  52.000    65.000  
Toevoeging/(onttrekking) aan stichtingskapitaal  0    0  
 

 (22.000)    121.000  
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1.3 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 
Staat van baten en lasten 
 
Het jaar 2020 stond voor het overgrote deel in het teken van het beheersen van de effecten 
van de COVID-19 pandemie die de wereld in zijn greep hield. Het museum moest meerdere 
keren verplicht zijn deuren sluiten (van 13 maart tot en met mei, twee weken in oktober, en 
vanaf 15 december). Veel geplande activiteiten en tentoonstellingen konden geen doorgang 
vinden. Het bezoekersaantal in 2020 (ca. 19.000) daalde dan ook fors ten opzichte van 2019 
(ca. 76.000). De staat van baten en lasten 2020 laat zich vanwege het uitzonderlijke karakter 
van dat jaar lastig vergelijken met die van 2019.  
 
Door beperkende overheidsmaatregelen (verplichte sluitingen, 1.5-meter-maatregel, 
beperkingen in groepscapaciteit) was er zoals gezegd veel níet mogelijk. De nettobaten plus 
overige bedrijfsopbrengsten daalden van € 1.204.000,- in 2019 naar € 571.000,- in 2020. In dit 
laatste bedrag zit voor € 167.000,- aan corona-steunmaatregelen: 

- Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)   € 103.000,- 
- Mondriaan Fonds Compensatieregeling  

Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers  €  60.000,- 
- Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen  

Sectoren (TOGS)      €   4.000,- 
Deze bedragen zijn opgenomen onder de Overige bedrijfsopbrengsten. 
 
Het kostenniveau is drastisch aangepast aan de nieuwe realiteit en daalde van € 1.195.000,- 
in 2019 naar € 604.000,- in 2020. De ontvangen steun uit de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) à € 154.000,- vormde een belangrijke steun om de netto personele 
kosten naar beneden bij te stellen, terwijl tegelijkertijd personeel in dienst kon blijven en kon 
worden doorbetaald. Voor het overige is er bespaard waar mogelijk om het crisisjaar 2020 
door te komen. Het museum sluit het jaar af met een nettoresultaat van -/- € 22.000,-. Uit dit 
resultaat dient € 58.000,- bestemd te worden naar de bestemmingsfondsen. Het kapitaal van 
de bestemmingsfondsen staat niet ter vrije beschikking van het museum. Het resterend 
negatief resultaat van -/- € 80.000,- wordt ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve 
Continuïteit. De toevoeging aan het stichtingskapitaal over 2020 bedraagt daarmee, na 
afronding, € 0.  
 
Balans 
 
Activa-zijde 
Aan de activa-zijde zijn er ultimo 2020 geen grote verschillen ten opzichte van 2019.  

 
Passiva-zijde 
Vanwege de doelstellingen van het museum zijn de bestemmingsfondsen en -reserves niet 
alleen voor regelmatig terugkerende uitgaven aan pand en collectie bestemd, maar juist ook 
om voor de langere termijn te verzekeren dat groot onderhoud en restauraties kunnen 
worden uitgevoerd. 
 
De bestemmingsreserve betreft een ‘Bestemmingsreserve Continuïteit’ en hierop is, zoals 
hierboven benoemd, € 80.000,- ten laste gebracht. 
De bestemmingsfondsen zijn als aparte post in de jaarrekening onder het Stichtingsvermogen 
opgenomen, omdat aan deze fondsen door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. De 
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bestemmingsfondsen kunnen uitsluitend worden aangewend voor de aan het betreffende 
fonds toegekende bestedingsmogelijkheden (investeringen in pand en collectie, en niet voor 
aanvulling van eventuele exploitatietekorten) en staan derhalve niet ter vrije beschikking 
van de stichting.  
 
De voorziening betreft een Voorziening Groot Onderhoud waaraan over boekjaar 2020 op 
grond van het eind 2019 opgestelde Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) een dotatie van 
€ 80.000,- is gedaan. 
 
Voor wat betreft de kortlopende schulden geldt: 

- De schulden ter zake van belastingen en premies en premies sociale verzekeringen 
van € 86.000,- betreft uitstel van betaling van loonheffingen i.v.m. corona. In het 
voorjaar van 2021 is deze schuld voldaan. 

- Onder de Overige schulden vallen onder meer een aanvullende afdracht aan het 
Grachtentuinen fonds en terugbetalingsverplichtingen op grond van de NOW 
(gezamenlijk € 48.000,-). Beide zijn in 2021 voldaan. 

 
Onderzoek Belastingdienst 
 
In november 2019 heeft de Belastingdienst aangekondigd een regulier periodiek 
boekenonderzoek te zullen uitvoeren, met boekjaar 2018 als te onderzoeken jaar. Het 
onderzoek heeft (mede) in 2020 plaatsgevonden en is begin 2021 afgerond. Uit het 
onderzoek kwam dat Stichting Van Loon terecht de ANBI-status voert en terecht niet als 
Vennootschapsbelasting-plichtig geregistreerd staat. Tevens volgt de Belastingdienst de 
aangiften Loonheffingen en aangiften Omzetbelasting van het museum.  

 
Toekomst 
In januari 2021 is een overdrachtstraject ingezet ter voorbereiding op een in juni 2021 
geëffectueerde titelwijziging binnen de Raad van Toezicht, waarbij Philippa van Loon het 
voorzitterschap van de Raad van Toezicht heeft overgedragen aan Nanette van Ditzhuyzen. 
 
In februari 2020 diende Museum Van Loon een aanvraag in voor de vierjarige subsidie in 
het kader van het Kunstenplan 2021-2024 van de Gemeente Amsterdam. In augustus 2020 
werd bekend dat de aanvraag van het museum positief is beoordeeld, waaruit een advies 
voortkwam om het museum vanaf 2021 jaarlijks, gedurende vier jaar, te ondersteunen 
met een subsidie van ca. € 177.000,-. Echter, omdat het subsidieplafond van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst al bereikt was, werd de subsidie niet daadwerkelijk 
toegekend; het museum viel hierdoor ‘onder de zaaglijn’. Museum Van Loon heeft 
hiertegen bezwaar aangetekend (waarbij het museum in hoge mate in het gelijk is gesteld), 
en voert momenteel een beroepsprocedure in dezen bij de bestuursrechter. De verwachting 
is dat in de loop van 2021 een uitspraak volgt.  

Op grond van de financiële positie van Stichting Van Loon per balansdatum; de positieve 
invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële 
gevolgen van de uitbraak van het coronavirus ook in 2021 zullen beperken; en de 
toenemende vaccinatiegraad in Nederland en daarbuiten waardoor de pandemie over haar 
hoogtepunt heen lijkt, gaat het bestuur uit van een duurzame continuïteit van de 
bedrijfsvoering. 

 


