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Bestuurs- en directieverslag



Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG SBM

Algemeen deel van het bestuurs- en directieverslag boekjaar 2018.

1.1   Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht

 De heer A.J.M. Rozemond (voorzitter)

 Mevrouw Ir. A.C. Kapitein   (lid)

 De heer P.J. Verdegaal  RA (lid)

1.2   Bestuur en directie.

De heer Drs. R.P. van den Broeke is statutair directeur/bestuurder.

De heer Ing. F.M. van den Broeke is Hoofdconservator / Manager Techniek. Hij is plaatsvervangend directeur en 

als hoofdconservator verantwoordelijk voor de gehele collectie.  Zaken die betrekking hebben op de 

documentaire collectie zijn daarbij gedelegeerd aan de heer R. van Doren en de directeur, de heer Drs. R.P. van 

den Broeke. Zaken met betrekking tot de afdeling tractie zijn gedelegeerd aan teamleider de heer R. Overweel. 

Zaken betreffende de uitvoering van projecten en het onderhoud van rollend materieel, gebouwen en 

infrastructuur zijn aan diverse projectleiders gedelegeerd.

Het bestuur van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is conform de Code Cultural Governance ingericht. De 

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik bestaat uit de entiteiten B.V. Exploitatiemaatschappij 

Museumstoomtram (BEM), Stichting Beheer Museumstoomtram (SBM) en Stichting Beheer Spoorlijn (SBS). Deze 

zijn ingericht volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de directie het bestuur vormt. Binnen de Stichting 

Museumstoomtram Hoorn – Medemblik (SMHM, de voormalige Stichting Administratie Kantoor aandelen BEM) 

functioneert het bestuursmodel: het bestuur van de SMHM functioneert voor de BEM, SBM en SBS als Raad van 

Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht bleef in 2018 ongewijzigd en is derhalve als volgt:

De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 vier keer. De leden bezochten daarnaast verschillende keren 

individueel het museum voor overleg met de directeur.

Basisdocumenten bij de beleidsvorming zijn thans het beleidsplan De Reisbestemming 2016-2020 en het 

collectieplan, dat op korte termijn zal worden geactualiseerd. 

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (BEM en beide stichtingen) wordt geleid door een Managementteam. 

Dit team bestaat uit de Statutair Directeur, de Manager Techniek en de Chef Exploitatie, met daaronder team- 

en projectleiders die de (vrijwillige) medewerkers aansturen.

In het boekjaar 2018 werd de directie gevoerd door de heer drs. R.P. van den Broeke. 
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

2.   Restauraties en Exploitatieresultaat

3.   De Collectie 

3.1  Deelcollectie Gebouwen en terreinen

•

•

•

•

•

•

•

In 2018 is Station Wognum geheel opnieuw geschilderd na afronding van de werkzaamheden aan het gebouw. 

Aan de andere stations zijn diverse werkzaamheden verricht die voorkomen uit de inspecties van de 

Monumentenwacht.

Eind 2018 is gestart met het grote project ‘Medemblik Centraal Station’. Hierbij worden werkzaamheden aan het 

spoor gecombineerd met het verbeteren en vernieuwen van diverse faciliteiten rond station Medemblik. Zaken 

die hierbij aangepakt worden zijn:

Vernieuwen en verlengen van gehele perron aan de stadszijde;

Vernieuwen en het aanpassen van het kleine perron aan de dijkzijde, naar een gelijkwaardig perron 

Gehele bestrating rond het station vervangen door historische correcte bestrating (soort stenen en 

patronen);

Aanbrengen van een eigen watervoorziening (onthardinstallatie) en opslag van het behandelde water 

in een waterkelder, die wordt gebouwd tegen de kopzijde van de goederenloods. Deze kelder wordt 

uiterlijk afgewerkt als historische laad- en losplaats;

Plaatsen van een tweetal waterkolommen om het water in de locomotieven te kunnen vullen. 

Hiermee vervalt de noodzaak voor het uit Hoorn meebrengen van waterwagens met behandeld 

water;

Aanbrengen van voorzieningen om goederwagen met toiletten (zie deelcollectie Rollend materieel), 

aan te kunnen sluiten;

Drainage aanbrengen om de waterhuishouding te verbeteren.

Het beheer van de collectie wordt in opdracht van de Stichting Beheer Museumstoomtram uitgevoerd door de  

B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram (BEM).

Het seinhuis van Hoorn krijgt groot bouwkundig onderhoud. De volledige zuidwand van het gebouw is 

gedemonteerd en de achterliggende dragende constructie is hersteld. Aansluitend is de houten zuidwand 

voorzien van nieuwe houten delen. In 2019 zal dit werk worden afgewerkt en zal aansluitend een schilderbeurt 

worden uitgevoerd.

De jaarlijkse bijeenkomst voor de donateurs van de SBM vond plaats te Hoorn op 20 oktober 2018. Voor de 

leden van het Genootschap Ooievaar werd eveneens een bijeenkomst georganiseerd op 20 oktober 2018.

De middelen in de SBM worden projectmatig gebruikt om specifieke projecten – zoals aankopen en restauraties 

– aan de collectie uit te kunnen uitvoeren. Deze middelen zijn zowel in dit als in eerdere boekjaren verkregen 

van cultuurfondsen en particulieren. De projecten waaraan de middelen zijn besteed zijn genoemd onder 3. De 

Collectie.

Het reguliere onderhoud aan de collectie is voor rekening van de BEM. Financiering vindt plaats vanuit de 

algemene reserve. Daarnaast kan het bestuur bestemmingsreserves aanhouden voor grotere projecten. 

Bepaalde baten kunnen aan bestemmingsreserves worden toegerekend. In dit boekjaar is een ontvangen legaat 

bestemd voor het project herbestemming werkplaats.

De middelen die voor deze doelen bestemd zijn worden niet meer in het resultaat geboekt. Het resultaat dat 

behaald wordt, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

3.2  Deelcollectie Rollend materieel















3.3  Deelcollectie Documentatie

3.4  Overige deelcollecties

Door de vrijwilligers wordt onder leiding van de heer R. van Doren vanuit het Stoomtram Documentatie Centrum 

gewerkt aan de verdere ontsluiting van de collectie en het voor het publiek toegankelijk maken ervan. Na de 

realisatie van een permanente tentoonstelling over de Nederlandse stoomtramgeschiedenis in Tramstation 

Hoorn, is in 2018 gewerkt aan een publiekspresentatie in het tot Bello Atelier in te richten deel van de 

werkplaats.

Vanuit de afdeling techniek is een werkgroep bezig met het onderhoud van de collectie historische seinen. 

Enkele seinen op het terrein in Hoorn zijn geschilderd en hebben mechanisch onderhoud gekregen. Verder is de 

spoorboominstallatie bij tramstation Hoorn volledig gereviseerd. 

De restauratie van rijtuig NS C290 / SME 86 is 2018 afgerond, waarbij het is teruggebracht in de 

uitvoering zoals het rijtuig in 1917 in dienst is gesteld als rijtuig voor het vervoer van manschappen 

bij de Staatsmijnen. Het rijtuig heeft hierbij ook weer verlichting, stoomverwarming en beweegbare 

ramen teruggekregen, waardoor het veel ruimer inzetbaar wordt;

Voortgang met de constructie  van een ‘replica’ HIJSM lokaalspoorrijtuig op basis van een oud 

goederenwagenonderstel. Dit rijtuig 501 zal gaan dienen als restauratierijtuig ter toekomstige 

vervanging van rijtuig Br 60, dat zal worden omgebouwd tot zitrijtuig. De verwachting is dat de 

constructie in 2019 kan worden afgerond;

De gehele collectie is ingeschreven in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Stoomlocomotief 30 (Gasfabriek Rotterdam, 1908): de restauratie is in een stroomversnelling 

gekomen en tijdens de jubileumviering in mei 2018 weer in dienst gesteld. Gedurende het 

hoogseizoen 2018 is de locomotief veelvuldig ingezet;

De uit Oostenrijk afkomstige lokaalspoorrijtuigen ondergingen omvangrijke revisies en groot 

onderhoud aan onderstellen , remwerken, stoot- en trekwerk. Rijtuig 58 kreeg het tweede en 

afsluitende deel van groot onderhoud aan het casco, waarbij het plaatwerk van de zijwanden is 

vervangen. Verder is het interieur aangepakt;

Uitvoerende werkzaamheden zijn gestart aan het project Restauratie Tram voor Bello. Aan rijtuig NS 

BC 423 werden de eerste werkzaamheden aan het frame uitgevoerd. Een compleet nieuw spanwerk 

is gereconstrueerd. Verder zijn te vervangen onderdelen van het frame verwijderd. De 

werkzaamheden waren eind 2018 zodanig ver gevorderd dat het in de werkplaats kan worden 

geplaatst. Daarnaast zijn er grote vorderingen met de reconstructie van nieuwe draaistellen voor de 

rijtuigen. Nieuwe wielassen, draaistelframes evenals vele kleinere onderdelen zijn geleverd en 

worden samengebouwd in de werkplaats;

Goederenwagen NS 24676 uit 1929 is gedemonteerd en aansluitend volledig gerestaureerd tot een 

volwaardig dienstvaardige goederenwagen. De werkzaamheden aan de wagen zijn in 2018 

grotendeels afgerond. Momenteel wordt de wagen ingericht met moderne toiletfaciliteiten. De 

wagen gaat een rol vervullen als historisch object bij station Medemblik en krijgt daarbij gelijk de 

functie om de toiletfaciliteiten bij het station drastisch uit te breiden;

Eind 2018 is gestart met groot onderhoud aan stoomlocomotief LTM 26. De loc is inmiddels 19 jaar 

min of meer ononderbroken in dienst geweest na de grote restauratie en behoeft een schilderbeurt 

en met name onderhoud aan de wielstellen en aslagers. Verder zullen diverse andere 

aandachtspunten bij de loc worden aangepakt.

In de werkplaats van de Museumstoomtram in Hoorn werden in 2018 de volgende restauraties uitgevoerd aan 

de collectie rollend materieel: 
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

4.   Financiën

4.1  Donaties, giften en subsidies

4.2  BankGiro Loterij

5.   Verwachting voor 2019 en verder

Op basis van het beleidsplan en het eerder opgestelde meerjarenplan is een uitvoeringsplan alsmede een lange 

termijn meerjarenbegroting opgesteld. Een analyse laat zien dat de algemene kosten inmiddels zodanig groot 

zijn, dat de stichting dit niet meer uit andere inkomsten dan donaties kan financieren.  Beleid zal worden 

ontwikkeld deze kosten te herzien. 

Basisdocumenten bij de beleidsvorming zijn thans het beleidsplan De Reisbestemming geldend voor de periode 

2016-2020 en het collectieplan, dat in het voorjaar van 2019 zal worden geactualiseerd. De uitgangspunten voor 

de Stichting Beheer Museumstoomtram zijn niet veranderd ten opzichte van de vorige beleidsperiode.

De baten namen in 2018 af, de lasten namen toe.  Uit twee legaten werd in totaal € 274.000 ontvangen. Crowd 

funding (giften) ten behoeve van het Bello Erfgoed Fonds genereerden een bedrag van € 61.000. Aan dit project 

werd overigens voor € 225.000 besteed. Tenslotte werd van het Prins Bernhard Cultuurfonds een bijdrage 

ontvangen ten behoeve van het organiseren van de jubileumevenementen van de 50-jarige Museumstoomtram. 

Deze kosten werden gemaakt en doorberekend door de BV Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram. De 

reguliere donaties bleven op hetzelfde niveau als het jaar ervoor.

Vanuit de gelden van de BankGiro Loterij werd ten behoeve van het geoormerkt werven een deel van de 

bijdrage ter hoogte van € 30.000 terug geinvesteerd, zodat deze opbrengsten terugvloeien naar de SBM en de 

Stichting Beheer Spoorlijn.

De inmiddels elfde bijdrage van de BankGiro Loterij is een zeer wezenlijke inkomstenbron om de doelstellingen 

van de SBM te kunnen realiseren. Inmiddels is hier een bedrag aan toegevoegd die is voortgekomen uit het 

Geoormerkt Werven in ons museum.

Vanuit de B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram en bewoners van de stations worden 

huuropbrengsten verworven. Daarnaast is er een huurbedrag ten aanzien van het nieuw gebouwde station 

Hoorn en de eerder aangekochte werkplaats (beide eigendom van SBM).

De algemene reserve van de stichting nam af tot € 406.401. Er werden veel uitgaven gedaan aan de 

bestemmingsfondsen, zodat deze met ruim € 200.000 daalden. Daartegenover stond een grote dotatie van € 

252.000 aan de nieuwe bestemmingsreserve herbestemming werkplaats. Per saldo steeg het eigen vermogen 

met € 8.856. Dit bedrag is gelijk aan het positief exploitatieresultaat over het boekjaar 2018.

De bijdrage van in totaal € 258.160 van de BankGiro Loterij uit de afdracht van 2017 is in 2018 aangewend voor 

twee projecten: de reconstructie van het replicarijtuig 501 en de restauratie van het spoorwegemplacement bij 

station Medemblik.

Alle bestedingen van de gelden van de BankGiro Loterij zijn gericht op aankoop, restauratie en presentatie van 

de collectie.

Met de extra projectbijdrage van € 580.000 heeft de BankGiro Loterij reeds in 2016 een verdere impuls gegeven 

aan het verbeteren van de presentatie van ons museum. Na de bouw van het volwaardige Tramstation te Hoorn 

wordt inmiddels verder gewerkt aan verbetering van de werkplaatsfaciliteiten aldaar en de restauratie van De 

Tram voor Bello. De projectbijdrage heeft bovendien een duidelijk vliegwieleffect naar ander partijen die een rol 

spelen in de financiering van deze grote projecten. Beide projecten zijn een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de 

beleving door de bezoekers van de Museumstoomtram en werden vanaf 2018 echt zichtbaar voor de bezoekers. 

Vanaf 2019 zal dit verder worden ontwikkeld, ook al omdat dan kan worden begonnen met de restauratie en 

uitbreiding van de werkplaats.
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

Hoorn, 11 februari 2019 

Stichting Beheer Museumstoomtram

Drs. R.P. van den Broeke 

Directeur 

Hierin ligt de structuur voor het toekomstige beleid van de Stichting Beheer Museumstoomtram. Beleid waarbij 

de collectie een hoofdrol in de presentatie van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik zal blijven spelen. De 

uitvoering van restauratieprojecten passend binnen de doelstelling, die bijdragen aan verbetering van de 

publiekspresentatie zullen de basis blijven vormen van voortgaande ontwikkelingen van de Museumstoomtram . 

Ook in 2019 en de jaren erna zal projectmatig verder worden gewerkt aan de uitvoering van 

restauratieprojecten van de gehele collectie. Daarbij zal actief beleid blijven worden gevoerd naar een grotere 

mate van externe financiering van de projecten, bijvoorbeeld door sponsoring en ‘crowd funding’. 

Inmiddels is in Hoorn een volwaardig tramstation gerealiseerd. Daarin is plaats ingeruimd om door middel van 

een tentoonstelling het Stoomtram Documentatie Centrum te ontsluiten en daarnaast een meer museaal 

inhoudelijk programma vanuit Hoorn te ontwikkelen. Realisatie ervan blijkt een enorme verbetering van de 

publieks- en presentatiefaciliteiten. dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij mocht de Stichting Beheer 

Museumstoomtram wederom een Extra Project Bijdrage van dit keer € 580.000,- tegemoet zien om de rijtuigen 

die achter Bello hebben gereden te restaureren in een nieuwe werkplaatsfaciliteit: Het Bello Atelier. In 

samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn wordt gewerkt aan het verder 

verbeteren van de activiteiten in de werkplaats, in het kader van het project Herbestemming. Dit grote project 

zal de basis leggen voor een volwaardig museumterrein in Hoorn, waarin de geschiedenis van de stoomtram in 

Nederland optimaal kan worden ontdekt en beleefd. Als eerste stap daarin is in 2017 een tentoonstelling over 

de stoomtram in de 19e eeuw gerealiseerd. Hierin speelt de gerestaureerde stoomlocomotief NS 6513 als 

oudste rijdende locomotief in Nederland een hoofdrol, alsmede het rijtuig van de Zuid Nederlandsche 

Stoomtramweg-Maatschappij en locomotief RSTM 2. Deze oudste tramlocomotief in ons land , die  in 

permanente bruikleen is verworven van Het Spoorwegmuseum.

De nadruk op de uitvoering van de projecten zal in de komende jaren blijven liggen bij de personenrijtuigen. Ook 

al omdat de Museumstoomtram hierdoor in de exploitatie de beschikking krijgt over de broodnodige extra 

zitplaatscapaciteit. In die kader spelen niet alleen de Bello rijtuigen een rol, maar wordt de constructie van 

buffetrijtuig 501 in 2019 afgerond. Het betreft het eerste gereconstrueerde rijtuig naar het model dat in het 

verleden tussen Hoorn en Medemblik dienst deed is inmiddels ter hand genomen. Beleidsmatig doel is hiermee 

een voorbeeld te stellen hoe op termijn alle van oorsprong niet Nederlandse rijtuigen in de collectie vervangen 

zouden kunnen worden door materieel dat een verhaal vertelt passend bij de missie van de Museumstoomtram.

De rol die de SBM speelt in de presentatie van de collectie maakt het mogelijk dat de Museumstoomtram zich 

sterk kan blijven ontwikkelen. 
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

(in euro's)

31 dec 18 31 dec 17

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 884.151 884.151

Collectie 1 1

884.152 884.152

Vlottende activa

Voorraad onderdelen 1 1

Vorderingen

Debiteuren 2.253 2.235

Rekening-courant BEM 16.850 4.006

Rekening-courant SBS 34.607 0

Te ontvangen bedragen 2.798 11.158

Subsidies 12.000 80.000

Vooruitbetaalde kosten 32.021 30.453

100.530 127.852

Liquide middelen 531.842 507.569

Totaal 1.516.525 1.519.574
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PASSIVA

(in euro's)

31 dec 18 31 dec 17

Eigen vermogen

Algemene reserve 406.401 460.019

Bestemmingsfondsen 374.274 576.262

Bestemmingsreserves 324.321 59.859

1.104.996 1.096.140

Langlopende schulden 255.945 278.152

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichting komend jaar 22.240 22.134

Overige schulden 105.337 88.502

Rekening-courant SBS 0 8.440

Vooruitontvangen donaties 28.007 26.206

155.584 145.282

Totaal 1.516.525 1.519.574
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

(in euro's)

begroting 2018 2017

BATEN

Subsidie  200.000 230.000 209.401

Nalatenschappen 0 274.018 0

Donaties 64.000 52.919 53.638

Giften 18.000 96.552 873.065

Sponsoring 5.000 3.550 2.300

Advertenties 0 726 726

Huuropbrengst stations en rollend materieel 110.000 109.052 102.845

Subsidie stations 0 7.594 18.448

Totaal baten 397.000 774.411 1.260.423

LASTEN

Restauratie- en overige kosten materieel 40.000 427.089 509.507

Kosten gebouwen 250.000 164.838 -691

Personeelslasten 20.000 20.578 15.077

Kosten "De Stoomtram" 20.000 20.645 20.205

Algemene kosten 67.000 132.415 104.226

Totaal lasten 397.000 765.565 648.324

 

Baten -/- lasten 0 8.846 612.099

Financiële baten en lasten

Rentebaten 0 10 35

Rentelasten 0 0 0

10 35

Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming 0 8.856 612.134

Van/naar fonds WSM 40 0 -72 0

Van fonds 6513 0 -5.825 -11.349

Van/naar fonds NTM F 63 0 0 -25.148

Van fonds Rijdende Gooische collectie 0 0 0

Van/naar fonds personenrijtuig NS C290 0 0 -26.000

Van/naar fonds Bello Erfgoed 0 -172.320 522.637

Van/naar fonds Groentewagen NS 24676 0 -21.013 21.013

Van/naar fonds NTM E 134 0 -2.758 3.000

Naar bestemmingsreserve stations 0 12.122 59.859

Naar bestemmingsreserve herbestemming wpl 0 252.340 0

0 62.474 544.012

Van/naar algemene reserve 0 -53.618 68.122

Exploitatieresultaat na resultaatbestemming 0 0 0
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JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Stichting Beheer Museumstoomtram

Betreft een stichting

Zetelende te Hoorn

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 41234118

voor kleine rechtspersonen C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld, worden

activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend

zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Gebouwen en terreinen

Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs of restauratiekosten. Ingeval subsidie is ontvangen, is

deze in mindering gebracht op de restauratiekosten. Afschrijvingen vinden niet plaats omdat met

betrekking tot de gebouwen met een museale waarde en betekenis geen sprake is van economische 

veroudering. Technische veroudering wordt ondervangen door regulier en zonodig groot onderhoud.

Collectie

Omdat de collectie bedrijfseconomisch geen waarde vertegenwoordigt vindt waardering plaats tegen een

symbolische waarde van € 1. Nieuwe aanwinsten worden bij verwerving direct afgeschreven.

Voorraden

De onderdelen worden gewaardeerd tegen een symbolische waarde van € 1.

Vorderingen

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder

aftrek van de noodzakelijk geachte voorzienigen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders

vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Liquide middelen

vennootschap.

Vooruitontvangen investeringssubsidies en bijdragen

Specifieke toegezegde bijdragen die zijn ontvangen maar pas worden besteed gedurende een project in

toekomstige jaren worden verantwoord als vooruitontvangen investeringssubsidies en bijdragen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de

- 12 -



Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

Langlopende schulden

meer dan één jaar. De schulden worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

hebben.

een kalenderjaar worden vooruit ontvangen bedragen onder de kortlopende schulden

opgenomen.

in het jaar van ontvangst of eerdere toezegging. Via de resultaatbestemming worden deze

bedragen vervolgens aan de bestemmingsreserves (Fondsen) toegevoegd.

werk en andere externe kosten worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht in het

jaar waarin de bestedingen plaatsvinden. Deze bestedingen worden vervolgens, via de 

resultaatbestemming, aan de bestemmingsreserves (Fondsen) onttrokken.

Voor zover voor restauratiekosten van gebouwen subsidie wordt ontvangen, zijn de

restauratiekosten als lasten verantwoord; de overige restauratiekosten worden geactiveerd.

Financiële baten en lasten

betaalde (te betalen) interest.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden

De met restauratie van materieel samenhangende kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten en alle hiermee verbonden,

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijde van maximaal één jaar.

Subsidies, donaties en giften zijn opbrengsten om niet. Voorzover donaties betrekking hebben op

Giften en schenkingen ten behoeve van materieel-restauraties worden als opbrengst verantwoord

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking

- 13 -



Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

(in euro's)

31-dec-18 31-dec-17

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 884.151 884.151

Plaats Adres

Medemblik Dam 1 }

Dam 2 } 360.048 360.048

Hoorn van Dedemstraat 8 1.032.642 1.032.642

Werkplaats Hoorn 108.648 108.648

Loods Hoorn 101.230 101.230

Seinhuis 3.115 3.115

Pand Mol 31.800 31.800

Twisk Westeinde 3 156.549 156.549

Opperdoes De Kaag 1 }

De Kaag 1a } 132.099 132.099

Wognum Spoorstraat 2 }

Spoorstraat 4 } 404.473 404.473

Bijdrage bankgiroloterij -1.290.000 -1.290.000

Overige subsidies en legaten -156.453 -156.453

Aanschaffingsprijs per 31 december (na aftrek subsidies) 884.151 884.151

Op de gebouwen en terreinen wordt niet afgeschreven.

Vlottende activa

Voorraad onderdelen 1 1

Vorderingen

Debiteuren 2.253 2.235

Rekening-courant B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram 16.850 4.006

Rekening-courant Stichting Beheer Spoorlijn 34.607 0

Nog te ontvangen bedragen 2.798 11.158

Subsidies

Prins Bernhardfonds ten behoeve van loc 30 0 20.000

Mondriaanfonds ten behoeve van de Bello rijtuigen 12.000 60.000

12.000 80.000

Vooruitbetaalde kosten

Verzekering 26.951 25.383

Stallingskosten 5.000 5.000

Contributies 70 70

32.021 30.453

Van de vorderingen heeft een totaalbedrag van € nihil een looptijd langer dan een jaar.

Liquide middelen

ING Bank, zakelijke rekening 89.481 38.011

Rabobank, rekening-courant 209.579 36.810

Rabobank, bedrijfstelerekening 232.782 432.748

531.842 507.569
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

PASSIVA

(in euro's)

31-dec-18 31-dec-17

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari 460.019 391.897

Aandeel in resultaat boekjaar conform voorstel verdeling

exploitatieresultaat -53.618 68.122

Stand per 31 december 406.401 460.019

Bestemmingsfondsen

Stand per 1 januari 576.262 92.109

Dotaties 64.983

Aangewend -266.971

Per saldo mutatie exploitatieresultaat -201.988 484.153

Stand per 31 december 374.274 576.262

Bestemmingsreserves

Stand per 1 januari 59.859 0

Dotaties 67.052

Aangewend -54.930

Per saldo mutatie exploitatieresultaat 12.122 59.859

Stand per 31 december 71.981 59.859

852.656 1.036.281

De mutaties in de bestemmingsfondsen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsfondsen Onderhoud materieel

Stand 1/1 Dotatie Aangewend Stand 31/12

Fonds WSM 40 4.745 0 -72 4.673

Fonds Loc 6513 12.482 0 -5.825 6.657

Fonds SBM D5 3.500 0 0 3.500

Fonds OSM 34 3.511 0 0 3.511

Fonds Bello Erfgoed 528.011 60.965 -233.285 355.691

Fonds Groentewagen NS 24676 21.013 4.018 -25.031 0

Fonds NTM E 134 3.000 0 -2.758 242

576.262 64.983 -266.971 374.274

Fonds WSM 40 is bestemd voor het groot onderhoud van een locomotief.

Fonds Loc 6513 is bestemd voor het groot onderhoud van een locomotief.

Fonds SBM D5 is bestemd voor het groot onderhoud van een postbagagewagen.

Fonds OSM 34 is bestemd voor het groot onderhoud van een tramrijtuig.

Fonds Bello Erfgoed is bestemd voor het groot onderhoud van een werkplaats en rijtuigen.

Fonds Groentewagen NS 24676 is bestemd voor het groot onderhoud van een spoorweggoederenwagen.

Fonds NTM E 134 is bestemd voor het groot onderhoud van een stoomtramgoederenwagen.

De mutaties in de bestemmingsreserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 59.859 0

Dotatie conform voorstel verdeling exploitatieresultaat (2017) 0 59.859

Huuropbrengsten 67.052

Kosten 54.930

Toegevoegd per saldo 12.122 0

Stand per 31 december 71.981 59.859

Het groot onderhoud van de stationsgebouwen, dit betreffen de stations Twisk, Opperdoes, Wognum

en Medemblik.

- 15 -



Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

Bestemmingsreserve Herbestemming werkplaats

Stand per 1 januari 0 0

Ontvangen legaat 252.340

Kosten 0

Toegevoegd per saldo 252.340 0

Stand per 31 december 252.340 0

Herbestemming van de werkplaats naar een volwaardig museumterrein in Hoorn.

31-dec-18 31-dec-17

Langlopende schulden

Rente- Binnen 

percentage één jaar

vervallend

Kredietinstellingen:

Nationaal Restauratiefonds 813915020 1,5 5.664 119.630 125.285

Nationaal Restauratiefonds 818649020 1,5 4.576 24.555 29.001

Rabobank lening station Hoorn 3,75 12.000 134.000 146.000

22.240 278.185 300.286

Binnen één jaar vervallende aflossingsverplichtingen -22.240 -22.134

255.945 278.152

Nationaal Restauratiefonds 813915020

Betreft in 2008 aangegane 30-jarige annuïteitenlening bij het Nationaal

Restauratiefonds in verband met de restauratie van het station te Medemblik.

De lening heeft een hoofdsom van € 180.000.

De schuld langer dan vijf jaar bedraagt € 90.296.

Nationaal Restauratiefonds 818649020

Betreft in 2014 aangegane 10-jarige annuïteitenlening bij het Nationaal

Restauratiefonds in verband met het grote onderhoud van locomotief NS 7742.

De lening heeft een hoofdsom van € 45.328.

De schuld langer dan vijf jaar bedraagt € 891.

Rabobank lening station Hoorn 0010015731

Betreft in 2015 aangegane 30-jarige lineaire lening bij de Rabobank in verband met de restauratie

van het station te Hoorn.

De lening heeft een hoofdstom van € 180.000.

De schuld langer dan vijf jaar bedraagt € 74.000.
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

31-dec-18 31-dec-17

Binnen één jaar vervallende aflossingsverplichtingen

Nationaal Restauratiefonds 813915020 5.664 5.591

Nationaal Restauratiefonds 818649020 4.576 4.543

Rabobank 0010015731 12.000 12.000

22.240 22.134

Voor toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de langlopende schulden.

Overige schulden

Crediteuren 89.202 79.276

Accountantskosten 5.000 6.500

Borg station Twisk, Opperdoes, Wognum en Medemblik 2.000 2.726

Overige schulden 9.135 0

105.337 88.502

Rekening-courant Stichting Beheer Spoorlijn 0 0

Vooruitontvangen baten 28.007 26.206

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

Investeringsverplichting

Fiscale eenheid

Het bedrag van aangegane huurverplichtingen van een loods in Benningbroek is € 20.000. Hiervan vervalt binnen 

een jaar € 20.000 en tussen één en vijf jaar € 0.

De BankGiro Loterij N.V. heeft zich voor een derde periode van 5 jaar verbonden een jaarlijks een door haar te 

bepalen bedrag uit de afdracht van de 12 reguliere trekkingen van de BankGiro Loterij N.V aan de 

Museumstoomtram uit te keren. Deze periode loopt van 2017 tot en met 2021.

Het vaste bedrag van € 200.000 vermeerderd met een extra opbrengst uit geoormerkt werven.

De stichting is in verband met de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden omzetbelasting van 

B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram en Stichting Beheer Museumstoomtram.

De stichting is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van € 85.000 inzake het project 'Medemblik 

Centraal Station'.
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

(in euro's)

BATEN

2018 2017

Subsidie

Bank Giro Loterij 200.000 200.000

Bank Giro Loterij geoormerkt werven 30.000 9.401

230.000 209.401

Nalatenschappen

Legaat 1* 252.340 0

Legaat 2 21.678 0

274.018 0

* Dit legaat is door het bestuur bestemd voor het project Herbestemming werkplaats.

Donaties

Ontvangen donaties 52.919 53.638

Giften

Materieelgebonden giften:

Loc 6513 0 2.130

NTM F 63 0 2.766

Loc 30 0 20.005

Groentewagen NS 24676 4.018 21.013

NTM E 134 0 3.000

Personenrijtuig NS C 290 0 40.000

Bello Erfgoed Fonds 60.965 748.855

64.983 837.769

Niet-materieel gebonden giften 31.569 35.296

96.552 873.065

Sponsoring

Diverse sponsoren 3.550 2.300

Advertenties

Advertenties in uitgaven "De Stoomtram" 726 726

Huuropbrengst stations en materieel

Huur woning en station Twisk 10.462 10.374

Huur woningen en station Opperdoes 11.115 8.914

Huur woning en station Wognum 11.145 8.956

Huur woning en station Medemblik 15.169 15.601

Huur station Hoorn 19.161 19.000

Huuropbrengst rollend materieel 42.000 40.000

109.052 102.845

Subsidie stations

Subsidie station Twisk 0 18.448

Subsidie station Wognum 7.594 0

7.594 18.448
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

LASTEN

2018 2017

Restauratie- en overige kosten materieel

Restauratiekosten gefinancierd uit fondsen 266.971 353.616

Restauratiekosten voor rekening van de Stichting 160.118 155.891

Totale restauratiekosten 427.089 509.507

Restauratiekosten uit fondsen

Stoomlocomotief NS 6513 5.825 13.479

Goederenwagen NTM F 63 0 27.914

Loc 30 0 20.005

Bello Erfgoed 233.285 226.218

NS C 290 0 66.000

NTM E 134 2.758 0

Rijtuig WSM 40 72 0

Fruitwagen NS 24676 25.031 0

266.971 353.616

Restauratiekosten materieel voor rekening Stichting

Stoomlocomotief LTM 26 11.964 2.650

Locomotief Bello 7742 437 503

Locomotief 30 32.835 31.171

Replica rijtuig 501 45.581 49.715

KLV 51-9339 27 2.777

Fruitwagen NS 24676 1.290 0

Oostenrijkse rijtuigen 25.699 58.664

Personenrijtuig SME 86 (NS C 290) 40.310 4.054

Rijtuig RTM 334 0 2.000

Rijtuig NTM 205 0 2.738

Rijtuig NTM D 6 0 1.619

Rijtuig GS 22 1.975 0

160.118 155.891

Kosten gebouwen

Exploitatiekosten Seinwezen 2.555 1.288

Exploitatiekosten Seinhuis 4.402 0

Exploitatiekosten station Twisk 11.326 1.212

Exploitatiekosten station Opperdoes 7.229 567

Exploitatiekosten station Wognum 23.890 720

Exploitatiekosten station Medemblik 5.768 3.685

Exploitatiekosten station Hoorn 6.717 9.628

Kosten loods Hoorn 0 997

Herbestemming werkplaats 15.017 8.411

Project "Medemblik Centraal Station" 87.934 0

Kolenpark 0 660

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 0 32.000

Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen 0 -59.859

164.838 -691
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

2018 2017

Personeelskosten

Door B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram doorberekende:

- loonkosten 19.152 14.002

- pensioenkosten 1.426 1.075

20.578 15.077

Kosten "De Stoomtram"

Drukkosten 13.199 13.208

Verzendkosten 7.446 6.997

20.645 20.205

Algemene kosten

Stallingkosten 20.000 20.000

Verzekering materieel 32.925 30.307

Opstalverzekering 10.271 9.226

Accountants- en administratiekosten 5.000 6.500

Kosten fondsenwerving 609 10.540

Donateurskosten 1.992 1.316

Bankkosten en diverse rente 912 786

Reiskosten vrijwilligers 28.976 18.472

Documentatiecentrum 0 790

Ontwikkelingskosten 30.000 0

Diversen 1.730 6.289

132.415 104.226

Rentebaten

Rabobank, bedrijfstelerekening 10 35

10 35
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Stichting Beheer Museumstoomtram te Hoorn

Overige informatie

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende de jaren 2018 en 2017 waren geen werknemers in dienst.

Hoorn, 

Stichting Beheer Museumstoomtram

Drs. R.P. van den Broeke

Directeur

Vastgesteld in de bestuursvergadering van d.d.

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van d.d. 

De heer A.J.M. Rozemond

Mevrouw Ir. A.C. Kapitein

De heer P.J. Verdegaal RA
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