
















Balans 

Activa 

Materiële vaste activa 

Gereed product en handelsgoederen 

Handelsdebiteuren 

Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal 

Passiva 

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Overige kortlopende schulden 

Totaal 
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2018 

11.040 

519 

895 

45.648 

154.466 

212.568 

126.783 

41.469 

16.941 

27.375 

212.568 

VAN 

2017 

361 

43.915 

155.891 

200.167 

128.672 

25.802 

22.521 

23.172 

200.167 

accountants 

kantoor 

2016 

1.327 

24.847 

165.588 

191. 762

128.467 

20.000 

17.080 

26.215 

191. 762







































Stichting Stadhuismuseum Zierikzee, te 
Zierikzee 

14 OVERIGE TOEUCHTINGEN 

WERKNEMERS 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Stadhuismuseum Zierikzee 
bedroeg: 

Gemiddeld aantal werlmemers over periode 2018 2017 

fte fte 

Personeel in loondienst 7,0 6,1 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 

Naast het personeel in loondienst beschikt het museum over een groot aantal vrijwilligers ( 45). 

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Stadhuismuseum Zierikzee, 
derhalve wordt verwezen naar de bijlage WNT verantwoording 2018. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er zijn geen bijzonderheden te melden inzake gebeurtenissen na balansdatum. 

ONDERTEKENING 

Zierikzee, 18 april 2019 

Naam 

A.A.J. Scheffers (bestuurder) 

P.W. Moertand (voorzitter Raad van Toezicht) 

W.G. Renden (lid Raad van Toezicht) 

J.C. van 't Veer (lid Raad van Toezicht)

Mevr. P.W. Wamar (lid Raad van Toezicht) 

Handtekening 
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Stichting Stadhuismuseum Zierikzee, te 
Zierikzee 

VAN 

accountants 

kantoor 

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de Interne beheersing van de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht In onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de govemance belaste personen onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

Middelburg, 18 april 2019 
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