STICHTING MUSEUM DE TIEN MALEN
TOELICHTING BALANS EN RESULTAAT 2017
De Balans per 31-12-2017 en de Resultatenrekening 2017 zijn toegevoegd in een aparte bijlage.
Toelichting op de balans
De bezittingen van het museum bestaan vnl uit vaste activa. De stichting heeft deze gebouwen in
erfpacht (museum) c.q. huur (werkschuur) van de B.V. Landgoed Schovenhorst. De waarde is mede
bepaald door waardering van vrijwilligersuren. De tegenhanger daarvan is de herwaarderingsreserve.
De liquide middelen zijn vooral bedoeld voor onderhoud en herinrichting, zie de reserves onder die
naam.
Toelichting op het resultaat 2017
OMZET: Museum-entree en andere inkomsten
-De omzet door museum bezoek is in 2017 flink gestegen. De tentoonstelling over QUILTS heeft grote
belanstelling getrokken. Rond de kerstdagen was er, voor het eerst, een tijdelijke tentoonstelling over
KERSTGROEPEN. Ook die trok veel bezoekers.
-Ook in 2017 organiseerde de RABO weer een actie waarbij door het werven van stemmen een
donatie kon worden binnengehaald. Dit jaar leverde dat 1035 euro op, tegen 662 euro vorig jaar.
-De bedrijven die in 2016 een donatie deden voor de puttense musea onder het motto “VRIEND VAN
HISTORISCH PUTTEN” hebben dat ook in 2017 weer gedaan. De opbrengst is door het PHG 50/50
aan de beide musea wordt doorgesluisd. Er zijn geen nieuwe VRIENDEN bijgekomen dus is het nodig
om de werving van VRIENDEN te intensiveren.
-De “PHG-Zomermarkten” werden jaren lang gerund door het Tien Malen bestuur onder de bezielende
leiding van dhr P. Vink. Dit jaar (2017) was de laatste keer ! De inspanningen wogen niet meer op
tegen de steeds lagere opbrengst.
-Na de eenmalige, succesvolle “Winterboekenmarkt” van 2016 is in 2017 een begin gemaakt om
vaker tweede-hands boeken te verkopen.Door de gemeente Putten zijn twee schoollokalen
beschikbaar gesteld. Deze zijn eind 2017 ingericht en de verkoop is gestart. De eerste opbrengsten
zijn hoopvol!

LASTEN
 Erfpacht en huur zijn geïndexeerd.
 Kostenreductie is niet eenvoudig, het museum opereert al op een minimaal kostenniveau. Om
de exposities op een goed peil te houden zullen er in de komende jaren kosten gemaakt
moeten worden.
 De energiekosten zijn stabiel.
 De kosten van onderhoud van het gebouw en de inventaris zijn in 2017 hoger door onderhoud
aan het dak (circa 1800euro) en een update van de noodverlichting (960 euro). Ook zijn er
kosten gemaakt voor een interne verbouwing van de “kunstkamer”, (circa 600 euro).
Algemeen/Museumbezoek
Het totaal aantal bezoekers is in 2017 gestegen tot 3358 pers.(in 2016 2523pers).
Het totaal van betalende bezoekers en museumkaarthouders samen, excl scholen, is in 2017 2390
personen (in 2016 2148 pers).
-Het groepsbezoek was in 2016 fors gestegen (Helpende Handen). Dat was incidenteel.
In 2017 was het aantal groepen gering.
-Het aandeel van kinderen in de bezoekcijfers van 2017 is gestegen tot 641 pers. (Tegen 489 in
2016). Het project met Cultuurkust en Gelders Erfgoed heeft in 2017 479 schoolkinderen in ons
museum gebracht, (in 2016 was dat aantal 197).
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