
Het jaar 2020 is weer voorbij, 

dus tijd om even stil te staan en terug te blikken.  

Begin van 2020 werden wij opgeschrikt door het overlijden van Joke Prins. Zij was een zeer 

gewaarde kracht binnen onze vrijwilligersgroep en hield van ons museum. Dat bleek ook op een 

later tijdstip. Zij liet ons een mooi legaat na waarvan wij, geheel in haar gedachten, het 

documentatiecentrum gaan opzetten. 

Vervolgens kregen wij in maart te maken met de Corona pandemie. Wij dachten dat dit van 

korte duur zou zijn, maar niets was minder waar. Pas in augustus konden wij de deuren van het 

museum weer openen, na eerst een paar keer proef gedraaid te hebben met alleen de opening 

van de winkel. Echter de publieke belangstelling bleef dankzij de corona uit. 

Dit betekende dat de zomertentoonstelling ook niet door kon gaan. Jammer van al het 

voorbereidende werk. Gelukkig hebben wij nog wel een boekje “Maasland bezet en bevrijd 

1940-1956” uit kunnen brengen met alle verhalen die we wilden gebruiken in de 

tentoonstelling.  Onze dank aan de schrijvers Renske Slot-de Haan, Joke de Wee-de Baat, Trudy 

Werner-Berhout en Ron Stans en met medewerking van Ad van der Kouwe en Julia van Weijen. 

Dit boekje had gretig aftrek bij onze donateurs en vrijwilligers. 

In december moest het museum wederom de deuren sluiten. We hebben het afgelopen jaar 

882 bezoekers mogen ontvangen. Ongeveer 20% van het normale aantal.  

Kortom de balans is in 2020 aan de verkeerde zijde omgeslagen. Het museum zit zoals andere 

musea in het land in de rode cijfers. Gelukkig kregen wij van de gemeente midden-Delfland en 

de overheid enige tegemoetkoming maar zoals u kunt zien niet voldoende.  

Ik hoop dat wij het komende jaar 2021 beter zullen afsluiten. 

 

Wnd voorzitter 

Dick Tuitel 



Balans Stichting de Schilpen per 31-12-2020

Matriele vaste aktiva Eigen vermogen 

Inventaris 2.050,00€       Reserve Exploitatie 30.000,00€     

Computer/netwerk 961,00€          Reserve Zonnenpanelen 3.000,00€       

Traplift 1,00€               Algemene reserve 23.064,19€     

3.012,00€       Legaat 98.795,00€     

154.859,19€  

Vlottende aktiva 

Debiteuren - Schulden op korte termijn

Voorraden 1.990,00€       Crediteuren 1.059,55€       

Omzetbelasting 748,00€          Overlopende passiva 500,00€          

Overlopende aktiva 1.886,14€       

4.624,14€       

1.559,55€       

Liquide middelen 

Kas 652,65€          

Banken 148.129,96€  

Kruisposten 

148.782,61€  

totaal 156.418,75€  Totaal 156.418,74€  

Resultatenrekening Stichting de Schilpen per 31-12-2020

Algemene kosten Omzet

Vrijwilligers 324,63€          Omzet winkel 4.142,56€       

Huisvestingskosten 11.872,63€     Inkopen winkel 3.367,64€       

Reiskosten -€                 Resultaat winkel 774,92€          

Expositie 274,61€          

Verkoopkosten 2.077,50€       

Onderhoud materialen 504,31€          Donaties en giften 12.308,68€     

Kantoorkosten 5.274,22€       Subsidie 9.300,00€       

Algemene kosten 1.909,11€       21.608,68€     

Interest 365,84€          

22.602,85€     

Afschrijvingen 

Inventaris 1.151,00€       

Computer/netwerk 595,00€          

Traplift -

1.746,00€       

Resultaat -1.965,25€      

Totaal 22.383,60€     Totaal 22.383,60€     


