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Vooraf 

Voor u ligt de jaarrekening 2018 van de Stichting Cameramuseum. De jaarrekening is opgesteld voor het 
zevende 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. 

De jaarrekening 2018 bestaat uit een overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, de reserves en de 
getroffen voorzieningen. 

Het museum is in 2018, 6 dagen per week van 13.00 tot 17.00 uur, tot 1 augustus open geweest voor 
bezoekers. Na deze datum is het museum helaas tijdelijk gesloten i.v.m. verkoop, door de eigenaar, van 
het pand waarin wij gevestigd waren.  
Tot 1 augustus 2018 hebben wij 608 betalende bezoekers mogen ontvangen, ter vergelijk: in 2017 
hadden we in diezelfde periode 504 betalende bezoekers. Dus ook afgelopen jaar een stijgende lijn in 
bezoekersaantallen (ca. 20% meer bezoekers).  

Kosten voor opslag van de collectie na sluiting van het museum aan de Visstraat bedragen € 300,- per 
maand. Naast deze 3 betaalde opslag-ruimtes hebben wij 5 particulieren bereid gevonden ook spullen 
van het museum kosteloos op te slaan. 

Het bestuur van de Stichting Cameramuseum 

Marieke Bos,  
Penningmeester 
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Kosten 2018 euro
inventaris

     aanhangwagen 5.345

     rekken en plastic kratten t.b.v. opslag collectie 1.416

huur 1.200

delta (gas/water/licht) 2.186

overige huisvestingskosten (incl. huur opslag voor collectie) 2.126

onderhoud 513

beurskosten 320

reclame/pr 197

exploitatiekosten 1.435

verzekeringen 212

Totaal, exclusief BTW 14.950

Opbrengsten 2018 euro
ontvangen giften 4.803

ontvangen incidentele subsidies 2.316

ontvangen donaties, éénmalig 1.050

opbrengst entreegelden 2.525

opbrengst verkoop (winkel museum) 26

opbrengst verhuur 950

klederdrachtfotografie 612

cursussen en lezingen 77

Totaal, exclusief BTW 12.359

Resultaat 2018 -2.591

Reserve en voorzieningen euro

uitstaande leningen -

reserve (bank + kas), 31 december 2018 7.554
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