
 2020   2021  
      

inkomsten      

      

inkomsten museum  €       949,00     €    2.920,00   
giften  €    1.500,00     €    1.024,00   
subsidie  €    5.000,00     €    5.000,00   
sponsering   €    5.000,00     €               -     
contributie  €  10.600,00     €  11.582,00   
totaal inkomsten   €  23.049,00     €  20.526,00   

      

uitgaven      

      

huisvestingkosten   €  11.235,00     €  12.210,00  
overige kosten museum   €    2.182,00     €    4.615,00  
drukwerk & boeken   €    2.495,00     €    4.214,00  
vrijwilligersavond   €       800,00     €    1.518,00  
Corona 
beschermmiddelen   €       158,00     €               -    

totaal uitgaven    €  16.870,00     €  22.557,00  

      

exploitatieresultaat  €    6.179,00     €   -2.031,00   
      

reservefonds (eindbalans)  €  12.671,00     €  10.937,00   
kasgeld (eindbalans)  €    1.804,00     €    2.438,00   
 

Toelichting op rekening van winst en verlies over 2021: 

 

Ook in 2021 was corona bepalend in veel zaken. Hierdoor was het voor Noordwijkerhout van Toen 

(NoVaTo) een rustig jaar. Een aantal evenementen werden afgeblazen, zoals een zestal geplande 

lezingen. Gastlessen van de klassen 5,6,7 en 8 van alle drie lokale basisscholen moesten 

grotendeels geschrapt worden 

Er is zoveel mogelijk getracht werkzaamheden intern uit te voeren. Onze bode is viermaal 

verschenen. Er zijn een drietal tijdelijke tentoonstellingen geweest.   

 

Het jaar 2021: 

NoVaTo heeft een bescheiden verlies geleden, doordat een aantal activiteiten niet door konden gaan 

en dus minder inkomsten en daarnaast is er gelet op uitgaven.   

 

Toelichting: 

Uitgaven:  

1. Onder huisvestingskosten vallen huur van het pand waar het museum in is gehuisvest en opslag. 

Tevens vallen rioolbelasting, verzekering, internet en energiekosten onder dit hoofdstuk.   

2. Onder overige kosten vallen deels herinrichten vanwege tijdelijke tentoonstellingen, aanschaf 

tentoonstelling materiaal, benodigd gereedschap, abonnementen op softwarebundels.  

3. Onder drukwerk en boeken valt het drukken van de bode. Dit was in kosten gelijk aan 2020. 

Door een eenmalige aanschaf van nieuwe boeken is deze post wel hoger uitgekomen. Bodes 

worden door vrijwilligers rond gebracht in de regio Bollenstreek. Bodes buiten regio en 

buitenland leveren een hoge onkosten op in portokosten.  



4. NoVaTo wordt uitsluitend gedragen door vrijwilligers. Eens per jaar organiseren wij een 

contactmiddag voor deze groep.  

5. Het verlies over 2021 was € 1055.  

 

Inkomsten.  

 

1. Onder inkomsten museum staan inkomsten door entreegelden, verkoop artikelen zoals 2e 

handsboeken, losse bodes, bewaarmappen en ansichtkaarten.   

2. Er zijn in 2021 minder giften binnen gekomen dan in 2020. 

3. Jaarlijks ontvangt NoVaTo een waarderingssubsidie van de gemeente Noordwijk. 

4. De ontvangen contributies zijn iets toegenomen t.o.v. 2020.  

Het ledenaantal bedroeg in 2021 675 leden; 

 

 

Begroting 2022 op hoofdlijnen. 

Het drukwerk (kosten voor het drukken van de bode) vormt een belangrijke post 

en is begroot op € 1.700,--. Daar komt een bedrag van ruim € 650 aan portokosten bij.  

Huisvestingskosten zullen aanzienlijk omhoog gaan. Per 1 mrt 2022 loopt huurcontract af. In nieuwe 

contract wordt huur verhoogd van € 8712 naar € 9600 / jr. De energiekosten zullen aanzienlijk 

omhoog gaan.  

De overige kosten zijn in de begroting opgenomen voor een bedrag van € 7.500,--.  

Het verwachte resultaat wordt voorzichtigheidshalve ingeschat op nihil. Er zijn in de 

begroting voor 2022 geen grote Investeringen voorzien. 

 


