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Voor u ligt de jaarrekening 2021 van de Stichting Cameramuseum. De jaarrekening is opgesteld voor het 
negende jaar in het bestaan van het Cameramuseum. In mei 2012 is het museum geopend. 2012 is 
daarmee een bijzonder jaar, waarbij veel investeringen zijn gedaan om het museum van de grond te 
krijgen. Tevens is in het verantwoordingsjaar (2012) de eerste ervaring opgedaan met de exploitatie van 
het museum. Het museum is tot 1 augustus 2018 open geweest voor bezoekers. Na deze datum is het 
museum helaas tijdelijk gesloten i.v.m. verkoop van het pand, door de eigenaar, waarin wij gevestigd 
waren. 

Kosten voor opslag van de collectie na sluiting van het museum aan de Visstraat bedroegen afgelopen 
jaar nog steeds € 300,- per maand. Naast de 3 betaalde opslag-ruimtes hadden wij gelukkig ook nog 
steeds 5 particulieren bereid gevonden, ook spullen van het museum kosteloos op te slaan.  

Echter, 2021 is een bijzonder jaar omdat het museum een nieuw onderkomen heeft gevonden. In het 
pand moest veel gebeuren, dus weer een jaar van veel investeringen. In 2022 hoopt, mede als de 
maatregelen rondom Covid het toelaten, het museum te heropenen! 

De jaarrekening 2021 bestaat uit een overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, de reserves en de 
getroffen voorzieningen. 

Het bestuur van de Stichting Cameramuseum 

Marieke Bos,  
Penningmeester 
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Kosten 2021 euro
inventaris 1.130

huur 6.000

borg pand 2.000

gas/water/licht 660

overige huisvestingskosten (incl. huur opslag voor collectie) 2.770

onderhoud 2.115

beurskosten 116

reclame/pr 75

exploitatiekosten / overige algemene kosten 430

verzekeringen -

Totaal, exclusief BTW 15.296

Opbrengsten 2022 euro
ontvangen giften 2.800

ontvangen projectsubsidie Gemeente Schouwen-Duiveland 5.000

ontvangen subsidies 2.000

ontvangen donaties / sponsoring 1.165

opbrengst entreegelden -

opbrengst verkoop (winkel museum) -

opbrengst verhuur -

klederdrachtfotografie -

cursussen en lezingen -

Totaal, exclusief BTW 10.965

Resultaat 2021 -4.331

Reserve en voorzieningen euro

uitstaande leningen -

reserve (bank + kas), 31 december 2021 2.912
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