Jaarrekening 2021
Stichting Van Loon

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

x 1.000

€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

753
18

753
7
771

760

2

1

155

150

Effecten

1.153

1.153

Liquide middelen

1.128

275

3.209

2.339

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

318
369
372

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

WIT
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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318
200
315
1.059

833

461

404

1.246

764

443

338

3.209

2.339
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€

2021
€

€

x 1.000
Nettobaten
Inkoopwaarde van de omzet

196
(15)

173
(17)

Brutowinst

181

156

Overige bedrijfsopbrengsten

735

396
916

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

259
3
437

2020
€

552
223
5
357

Totaal van som der kosten

699

585

Totaal van bedrijfsresultaat

217

(33)

Financiële baten en lasten

11

Totaal van netto resultaat

11

228

(22)

169
7
52

(80)
6
52

228

(22)

RESULTAATBESTEMMING
10.1
10.2
11.1
11.2

Bestemmingsreserve continuïteit
Bestemmingsreserve herstel
Bestemmingsfonds kapitaal onder beheer I
Bestemmingsfonds kapitaal onder beheer II

WIT
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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1.3 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Staat van baten en lasten
Ook het jaar 2021 stond, net als in 2020, 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.
Door beperkende overheidsmaatregelen (verplichte sluitingen, 1.5-meter-maatregel,
beperkingen in groepscapaciteit) was er veel níet mogelijk. Vanaf het begin van 2021 tot
begin juni was het museum verplicht gesloten; en ook vanaf 19 december moesten de
deuren van overheidswege dicht. Wel was het in 2021 zo dat er – in vergelijking met 2020
– over een bredere linie corona-steunmaatregelen beschikbaar kwamen. In 2020 waren de
netto baten plus overige bedrijfsopbrengsten € 571.000,-. In 2021 is dit € 933.000,- (nog
steeds een significante daling ten opzichte van 2019: € 1.204.000,-).
In de overige bedrijfsopbrengsten zit voor € 392.000,- aan corona-steunmaatregelen (2020:
€ 167.000,-):
- Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
€ 148.000,- Mondriaan Fonds Compensatieregeling
Musea met een Private Collectie
€ 201.000,- Gemeente Amsterdam Noodsteun voor
Culturele Instellingen
€ 43.000,De ontvangen steun uit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van
€ 98.000,- (2020: € 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. Vanuit de Regeling Medewerkers Collectiebeleid van het Mondriaan
Fonds heeft het museum in 2021 tweemaal een bedrag van € 50.000,- toegekend gekregen.
Deze worden in 2022 en verder ingezet. Afrekening van corona-steunmaatregelen vindt –
voor zover nog niet gedaan – plaats in 2022; daar waar terugbetalingsverplichtingen zijn
voorzien, zijn deze reeds verwerkt.
Het museum heeft het kostenniveau sinds het begin van de pandemie drastisch aangepast
aan de nieuw ontstane realiteit. De in juli 2021 ontvangen beschikking rondom de
lumpsum bijdrage van het Mondriaan Fonds gaf de verlichting waar de bedrijfsvoering na
ruim een jaar kostenbesparingen aan toe was. Het museum sluit het jaar af met een
nettoresultaat van € 228.000,-. Uit dit resultaat dient € 59.000,- bestemd te worden naar
de bestemmingsfondsen. Het kapitaal van deze bestemmingsfondsen staat niet ter vrije
beschikking van het museum. Het resterend bedrag van € 169.000,- wordt toegevoegd aan
de (nieuwe) ‘Bestemmingsreserve herstel’. Deze ‘overloopreserve’ zal ingezet worden om in
beginsel in de loop van 2022 – mede met het oog op het jubileumjaar 2023 – weer helemaal
‘on par’ te komen. Ultimo 2021 is de mutatie Stichtingskapitaal dan ook nihil.
Voor het tweede jaar op rij heeft het museum te maken met significant lagere
bezoekersaantallen als gevolg van de beperkende maatrelen naar aanleiding van het
COVID-19 virus. Bezochten in 2019 nog ruim 76.000 mensen het museum, in 2021 is dat
gereduceerd tot ongeveer 16.000 bezoekers (2020: 19.000).
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Balans
Activa-zijde
Aan de activa-zijde is het voornaamste verschil tussen ultimo 2021 en ultimo 2020 de
toename van liquide middelen. Voor een groot deel komt dit door het afsluiten van een
lening van € 544.000,- bij het Nationaal Restauratiefonds, ten behoeve van groot
onderhoud aan de gevels, goeddeels in 2022 uit te voeren. Ook zijn subsidiebedragen
ontvangen die in 2022 (kunnen) worden aangewend (zie hieronder).
Passiva-zijde
Vanwege de doelstellingen van het museum zijn de bestemmingsfondsen bedoeld voor
onderhoud van de panden en ter versterking van de collectie zowel op de korte als juist
ook voor de langere termijn. De bestemmingsfondsen zijn als aparte post in de
jaarrekening onder het Stichtingsvermogen opgenomen, omdat aan deze fondsen – door
derden – een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven. De bestemmingsfondsen
kunnen uitsluitend worden aangewend voor de aan het betreffende fonds toegekende
bestedingsmogelijkheden en staan derhalve niet ter vrije beschikking van de stichting.
De bestemmingsreserve betreft een ‘Bestemmingsreserve Continuïteit’ van € 200.000,- en
een ‘Bestemmingsreserve herstel’ van € 169.000,-.
De Voorziening betreft een Voorziening Groot Onderhoud waaraan over boekjaar 2021 op
grond van het eind 2019 opgestelde Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) een dotatie van
€ 79.000,- is gedaan. Uitgaven Groot Onderhoud ter grootte van € 22.000,- zijn ten laste
van de voorziening gebracht.
De Langlopende Schulden zijn toegenomen in verband met de hierboven genoemde lening
van het Nationaal Restauratiefonds.
Binnen de Kortlopende Schulden wordt de toename vooral veroorzaakt door de post
‘Overlopende passiva’. Dit zijn vooruitontvangen bedragen die goeddeels in 2022 worden
besteed.
Toekomst
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. In het najaar
van 2022 wordt de zaak behandeld. Als alternatief voor de vierjarige subsidie heeft het
Amsterdams Fonds voor de Kunst binnen haar Regeling Ontwikkeling de mogelijkheid
ingebouwd voor een beperkt aantal organisaties ‘onder de zaaglijn’ om maximaal
€ 100.000,- aan te vragen als overbrugging voor het jaar 2021. Het museum heeft van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt en deze bijdrage toegekend gekregen. Gedurende 2021 is
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bekend geworden dat de betreffende faciliteit in 2022 wordt voortgezet, reden waarom het
museum anticipeert op een gelijk bedrag voor boekjaar 2022.
In het eerste kwartaal van 2022 zijn de TVL- en NOW-regelingen nog actief gebleven. Per
1 april zijn ze stopgezet en het museum gaat er van uit dat dit – onder ongewijzigde
omstandigheden – de rest van 2022 zo zal blijven.
Vanuit de Compensatieregeling Coronacrisis Musea Vijfde Steunmaatregel heeft het
museum voor boekjaar 2022 een bijdrage van € 60.000,- toegekend gekregen.
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 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.
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