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Missie 
 
Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en 
hedendaagse, internationale beeldhouwkunst. Het is een particulier instituut dat zijn passie voor 
deze kunstdiscipline wil delen met een zo breed mogelijk publiek door middel van een aantrekkelijk 
en kwalitatief collectie- en presentatiebeleid en daarin wordt gesteund door fondsen, bedrijfsleven 
en andere subsidiënten. In een speciaal voor dit doel ontworpen gebouw, wonderschoon gelegen 
aan de Noordzee, gaan kunstgenot, éducation permanente en publieksvriendelijkheid samen in een 
missie die wordt uitgedragen door een omvangrijke groep van goed opgeleide vrijwilligers die onder 
leiding staat van een kleine professionele staf. In relatie tot dit streven organiseert het museum tal 
van andere culturele activiteiten waarmee het zich in het internationale klimaat van Den Haag een 
bijzondere plaats heeft verworven. 
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ACTIVA 
31 december 

2016 
31 december 

2015 
 € € 

Vaste activa 32.080 35.580 

   

Vlottende activa 556.667 613.404               

   
Liquide middelen 124.083 156.098 

   
Totaal activa 712.830 805.082 

 

 

 

PASSIVA 
31 december 

2016 
31 december 

2015 
 € € 

Eigen vermogen   

- Algemene reserve 0 0 

- Bestemmingsfonds Collectie aankopen  200.000 200.000 

Totaal eigen vermogen 200.000 200.000 

   
Vlottende passiva 512.830 605.082 

   
Totaal passiva 712.830 805.082 
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Staat van baten en lasten over 2015 

  Exploitatie Exploitatie 

  2016 2015 
BATEN  € € 
Subsidies en sponsorbijdragen    
Giften, subsidies en soortgelijke baten  642.820 529.883 

Bezoekersinkomsten  973.350 732.232 
Overige baten  118.118 87.229 
Totaal baten  1.734.288 1.349.344 

    
LASTEN    
Personeelskosten  423.687 463.087 
Tentoonstellingskosten  468.540 310.448 
Overige lasten  872.282 675.922 
Totaal lasten  1.764.509 1.449.457 

    
Resultaat voor verdeling  -30.221 -100.113 
Onttrekking Bestemmingsfonds collectie aankopen 0 0 
Onttrekking Bestemmingsfonds Soundwalk 0 4.017 
Verrekening resultaat steunstichting 30.221 96.096 
Resultaat na verdeling  0 0 
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Toelichting  

1. Algemeen 
 
Doelstelling 
De Stichting Museum Beelden aan Zee is opgericht op 20 oktober 1993 en statutair en feitelijk 
gevestigd te Den Haag. Blijkens de statuten zijn de doelstellingen van de stichting: 
 
1. Het bevorderen van kunstgenot, in het bijzonder door de exploitatie van het in Scheveningen 
gevestigde museum. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het aanbieden van steeds wisselende 
tentoonstellingen. De tentoonstellingen bieden zicht op werk van vooraanstaande kunstenaars, 
zowel nationaal als internationaal. Naast de tentoonstellingen van beeldhouwwerk in zijn breedste 
vorm worden er video presentaties gehouden en vinden er in het museum andere activiteiten plaats 
die een bijdragen aan het kunstgenot (muziek, toneel en dans). 
2. De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken in samenwerking met de Stichting De 
Onvoltooide en Stichting Het Sculptuur Instituut. 
 
Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en 
hedendaagse, internationale beeldhouwkunst. Het is een particulier instituut dat zijn passie voor 
deze kunstdiscipline wil delen met een zo breed mogelijk publiek door middel van een aantrekkelijk 
en kwalitatief collectie- en presentatiebeleid en daarin wordt gesteund door fondsen, bedrijfsleven 
en andere subsidiënten. In een speciaal voor dit doel ontworpen gebouw, wonderschoon gelegen 
aan de Noordzee, gaan kunstgenot, éducation permanente en publieksvriendelijkheid samen in een 
missie die wordt uitgedragen door een omvangrijke groep van goed opgeleide vrijwilligers die onder 
leiding staat van een kleine professionele staf. In relatie tot dit streven organiseert het museum tal 
van andere culturele activiteiten waarmee het zich in het internationale klimaat van Den Haag een 
bijzondere plaats heeft verworven. 
 
Continuïteit 
De stichting heeft een overeenkomst met haar steunstichting Stichting De Onvoltooide, dat de 
positieve en negatieve resultaten ten goede resp. ten laste komen van Stichting De Onvoltooide.  
 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
Schattingen  
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie 
van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

 
2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
kleine organisaties-zonder-winststreven (RJ 640) die zijn uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd 
op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld. 
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Vaste activa 
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek 
van  afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn gebaseerd op de economische 
levensduur van de betrokken activa, die wordt geschat op 3-5 jaar. Afhankelijk van de geschatte 
economische levensduur worden afschrijvingspercentages van 20% - 33% gehanteerd. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, 
first out) of lagere opbrengstwaarde. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en 
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, 
is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het 
bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is 
opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag 
en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking 
en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. 
Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is 
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de 
beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze 
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 
 
Pensioenvoorziening 
De stichting heeft een aantal pensioenregelingen waarop de bepalingen van de Nederlandse 
Pensioenwet van toepassing zijn en waarvoor op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies 
aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen worden betaald door stichting. De premies 
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen. 
De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over 
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening 
worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is 
opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om 
de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
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Schulden 
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.  
 

3. Grondslagen van bepaling van het resultaat 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit 
houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een 
andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.  
 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op 
de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien 
deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden 
gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). 
Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk –fonds wordt als besteding (last) verwerkt 
in de staat van baten en lasten. 
 
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel 
daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van 
baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de 
baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt 
vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten 
van het eigen vermogen. 
 
Subsidies, sponsorbijdragen, giften en soortgelijke baten 
Bijdragen van subsidiënten en sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage 
betrekking heeft. 
Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord. 
Baten uit giften en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van 
ontvangst.  
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 
Koersverschillen (baten en lasten) 
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van baten 
en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 
 


