Naam ANBI-instelling: Stichting Museum de Kantfabriek, Horst.
Fiscaal nummer :

8176.24.272

Contactgegevens:

Bestuur Stichting Museum de Kantfabriek,
Americaanseweg 8
5961 GP Horst

Bestuurssamenstelling per 1-1-2022:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Dings-Polderman, M.
Schatorje, J.M.W.C.
van den Bekerom, L.M.M.

--------------------------------------------------------------------------------------Beloningsbeleid:
De stichting kent per 1-1-2022 een bestuur van 3 personen (zie hierboven), die allen op
vrijwillige basis de bestuurswerkzaamheden uitvoeren, zij ontvangen voor deze
werkzaamheden geen beloning. Verder zijn er ca. 160 vrijwilligers actief ten behoeve
van de doelstelling van de stichting, die ook allen onbezoldigd zijn.
Doelstelling:
Het verzamelen, conserveren, bewaren, bestuderen en tentoonstellen van objecten die
van belang zijn voor de geschiedenis van de gemeente Horst aan de Maas en haar regio,
in het algemeen en de Zuid-Nederlandse textielgeschiedenis in het bijzonder. Hiertoe is
een museum ingericht en beheerd in de voormalige kantfabriek aan de Americaanseweg
in Horst. Behalve dat hier museale collecties tentoon worden gesteld, worden hier ook
andere activiteiten als lezingen, workshops en symposia georganiseerd.
Actueel verslag boekjaar 2021:
De vaste expositie, de wisselexposities, alsmede de bibliotheek, zijn in 2021 maar
beperkt te zien geweest. Door de corona-ontwikkelingen is het museum gesloten
geweest voor een aantal maanden. Deze sluiting heeft ook een aanzienlijke impact gehad
op de financiële positie van het museum. Mede door steun van de overheid, gemeente,
diverse sociale instanties en van de donaties van personen die het museum een warm
hart toedragen, is het exploitatieresultaat alsnog positief afgesloten in 2021. Allen dank
hiervoor !!
Ook de jaarlijks cursussen en workshops, waaraan normaliter belangstellenden
deelnemen uit geheel Nederland, hebben beperkt doorgang kunnen vinden.
Het Museum kent 2 bibliotheken; 1 op het gebied van geschiedenis uit de regio en 1 op
het gebied van textiel. Beide bibliotheken worden bezocht door belangstellenden uit
geheel Nederland, voor zover de openingstijden dit toelieten in 2021.
Naast bovengenoemde activiteiten wordt er onderhoud gepleegd aan het gebouw waarin
het Museum gevestigd is en dat de status Rijksmonument heeft. Maar ook in 2021 zijn
deze activiteiten op een lager pitje gezet.

Financiële verantwoording:
Verkorte jaarrekening
Balans per 31-12 2021 (na verwerking van het exploitatieresultaat)
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totale activa

31-12-2021
€

31-12-2020
€

89.304
118.248
_______
207.552

93.894
81.498
_______
175.392

86.292
42.544
78.716

50.176
39.394
85.822

______
207.552

______
189.921

Passiva
Algemene reserves
Voorzieningen
Kort- en langlopende schulden
Totale passiva

Exploitatierekening over 2021
Baten
Publieksinkomsten
Subsidies, fondsen en sponsorinkomsten
Overige inkomsten
Totale baten

Realisatie 2021
€
21.772
20.641
43.768
______
86.181

_

Lasten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Specifieke museumkosten
Public relations
Vrijwilligerskosten
Kantoor- en algemene kosten
Overige exploitatiekosten
Totale lasten

35.661
4.590
3.888
5.160
2.636
13.005
3.125
______
68.065

Exploitatieresultaat

18.116

_

Toelichting op de financiële verantwoording
Algemeen
De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2021 van Stichting Museum de
Kantfabriek.
Museale collectie en inventaris
Inventaris wordt in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven. De museale collectie
bestaat uit eigen bezit en bruikleen en heeft uitsluitend cultuurhistorische waarde. Hier is
geen boekwaarde aan toegekend.
Publieksinkomsten
Hieronder zijn opgenomen ontvangen entreegelden; vergoedingen museumkaart-bezoek;
vergoeding verzorgde rondleidingen; netto-opbrengst horeca-activiteit; netto-opbrengst
museumwinkel; netto-opbrengst verzorgde cursussen, workshops en lezingen en
verhuuropbrengst ruimte en textielboeken.

