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Verslag van het bestuur 
 
Het jaar 2021 was te kenmerken als een overgangsjaar. Eind 2020 immers werd besloten tot 
overheveling van de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Huis Doorn naar de Stichting tot Beheer 
van Huis Doorn en dat besluit werd in het eerste kwartaal van 2021 geïmplementeerd. Dat vergde een 
groot aantal afspraken op het gebied van werkprocessen, procedures en budgettering. Ook werd 
binnen de Stichting Beheer een Vrijwilligersraad geïnstalleerd, die vanaf dat moment de primaire 
belangenbehartiger van de vrijwilligers binnen Museum Huis Doorn was. De Stichting Vrienden 
transformeerde tot een Steunstichting zoals die in de museale wereld gangbaar is. Over het geheel 
genomen zijn deze veranderingen in goede gezamenlijkheid doorgevoerd. Ook hebben ze bijgedragen 
aan een meer eenduidige aansturing van de gehele organisatie. Als bestuur van de Stichting Vrienden 
zijn we iedereen dankbaar die in dit proces een constructieve bijdrage heeft geleverd. 
 
Vooral in 2020, maar ook in 2021 deed zich binnen de Stichting Vrienden een groot aantal 
bestuurswisselingen voor. Begin 2021 namen we afscheid van Paul de Rooij en Rinus Nederlof, die zich 
in een lastige fase bereid hadden getoond om tijdelijk bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn 
hen beiden daar zeer erkentelijk voor. Later in 2021 raakte het bestuur weer op sterkte door de 
toetreding van Jan Litjens en later Lysbeth van Valkenburg. 
 
Na de start van de pandemie in 2020 wierp COVID-19 ook in 2021 nog zijn schaduw over allerlei zaken. 
Het museum was een belangrijk deel van het jaar gesloten of maar zeer beperkt opengesteld. Dat 
maakte ook dat de Stichting Vrienden in haar activiteiten beperkt werd. Desalniettemin werden in de 
loop van het jaar ook weer nieuwe activiteiten gestart dan wel herstart: 

(1) Een Reiscommissie bereidt onder auspiciën van de Stichting Vrienden een studiereis naar 
Beieren voor en daarmee een hervatting van de reistraditie; 

(2) De Sociëteit, waarbij oud-vrijwilligers elkaar een paar keer per jaar kunnen treffen om de 
banden met het museum en met elkaar levend te houden, werd in ere hersteld; 

(3) Een Muziekcommissie is doende om voor de zomer van 2022 een aantal parkconcerten te 
organiseren, zowel van militaire fanfares als van burgerorkesten; en 

(4) In het najaar van 2021 werd een Vriendenbijeenkomst georganiseerd, inclusief een lezing over 
alsmede een bezoek aan de tentoonstelling Rouw. 

 
Cijfermatig werd 2021 ook sterk beïnvloed door Corona. Zo lag de winkelomzet evenals in 2020 
beduidend lager dan in de jaren daarvoor: circa € 28.500 tegenover ongeveer € 55.000 in 2018 en 
2019. De donaties van de Vrienden en de incidentele bijdragen lagen in 2021 op een met 2020 
vergelijkbaar niveau van in totaal circa € 12.500. Het jaar werd afgesloten met een bescheiden positief 
exploitatieresultaat. Dit resultaat kwam tot stand na dotaties aan de Stichting Beheer van in totaal 
€ 14.400, aangewend voor een nieuwe winkelbalie, kunstbloemen bij de expositie Rouw, Mata Hari 
sieraden en stafkaarten van Von Ilsemann.  
 
Overigens werden de jaarcijfers dit jaar voor het eerst niet meer door een accountant opgesteld maar 
door onze eigen penningmeester, met behulp van een nieuw boekhoudpakket en getoetst door een 
kascommissie. Dat past in ons streven om de kosten van de Stichting Vrienden zo laag mogelijk te 
houden, opdat onze bijdrage aan het museum maximaal kan zijn. 
 
In juridische zin hebben we ons verdiept in de nieuwe Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen 
alsmede in de UBO-regelgeving van de Kamer van Koophandel. De nodige afspraken daaromtrent zijn 
vastgelegd en gerapporteerd. We achten onszelf nu in alle opzichten “compliant”. 
 
Tot slot laat het zich aanzien dat van de Stichting Vrienden in 2022 een stevige handreiking zal worden 
gevraagd in relatie tot de exploitatie van het museum. De bezoekersaantallen post COVID-19 immers 
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blijven nog wat achter, waardoor dit jaar in financiële zin alle zeilen zullen moeten worden bijgezet. 
Daarnaast is het reëel om te verwachten dat het Dienstengebouw in de loop van 2022 de nodige 
investeringen zal gaan vergen en ook daar kan een bijdrage van de Stichting Vrienden relevant worden. 
Uitdagingen die wij als bestuur graag aangaan!  
 
Onze dank gaat uit naar alle Vrienden/donateurs en vrijwilligers die het de Stichting Vrienden mogelijk 
hebben gemaakt om ook in 2021 weer een betekenisvolle bijdrage aan Museum Huis Doorn te leveren. 
 
Doorn mei 2022                          
 
Egens Holleman, voorzitter 
 
Esther Wardenier 
Jaap van der Kemp 
Jan Litjens  
Lysbeth van Valkenburg   
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Balans per 31 december 2021 
(Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in €) 
 
 
 
 
ACTIVA  2021 2020 
 
Vlottende activa 
Voorraden  17.855 16.626 
 
Liquide middelen  94.830 93.867 
  _______ _______ 
 
  112.685 110.493 
  ======= ======= 
 
 
 
 
 
 
PASSIVA   2021 2020 
 
 
Stichtingsvermogen 
Vast kapitaal  18.151 18.151 
Overige reserves  85.542 95.224 
Resultaat boekjaar  1.303 (9.682) 
  _______ _______ 
 
  104.996 103.693 
 
Voorzieningen 
Voorziening Lustrum  7.500 6.000 
 
Kortlopende schulden 
Schulden  189 800 
  _______ _______ 
 
  112.685 110.493 
  ======= ======= 
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Resultatenrekening over 2021 
(Alle bedragen zijn in €) 
 
 
   
 
  2021 2020 
 
 
Baten 
 
Omzet Museumwinkel 28.499   28.608 
Donaties Vrienden van Huis Doorn 10.301   10.225 
Incidentele donaties 2.165   2.646 
 ______  _____ 
 
  40.965 41.479 
 
Lasten   
 
Inkopen museum 17.614   18.583 
Onkosten Museumwinkel 2.169   1.103 
Bestuurskosten 598   988 
Administratie- en organisatiekosten 1.453   3.714  
Kosten vrijwilligers 1.500   17.260 
Donaties beheer Museum 14.400   6.884 
Overige lasten 1.928   2.635 
 ______  _____ 
  
  (39.662) (51.167) 
  ______  ______ 
 
Exploitatieresultaat  1.303 (9.688) 
 
 
Financiële baten en lasten  0 6 
  ____ _____ 
 
Resultaat  1.303  (9.682) 
  ===== ====== 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 en de resultatenrekening over 2021 
(Alle bedragen zijn in €) 
 
Algemeen 
 
Stichting Vrienden van Huis Doorn (‘de stichting’) heeft als doel: 

1. het leveren van een bijdrage ten dienste van de instandhouding van Huis Doorn zijnde Huis 
Doorn, het landschapspark, alsmede de goederen die betrekking hebben op Huis Doorn als 
Museum, zoals inboedel, verzamelingen en archiefstukken; 

2. Het wekken van belangstelling voor en vergroting van kennis over Huis Doorn; 
3. Het stimuleren van activiteiten ten gunste van Huis Doorn; 
4. Het verlenen van steun aan Huis Doorn in de vorm van hulp in natura en donaties ten behoeve 

van de collectie in het Museum en het landschapspark. 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 BW2 en de 
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat 
 
De waarderingsgrondslagen zijn uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voor 
zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde, rekening houdend met 
bijzondere waardeverandering indien van toepassing. 
 
 
Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen per 31 december bestaan uit: 
  2021 2020 
 
Kas Museumwinkel  133 147 
ABN-Amrobank – betaalrekening  1.697 1.087 
ABN-Amrobank – spaarrekening  93.000 92.500 
Gelden onderweg  0 133 
  ______ ______ 
 
  94.830 93.867 
  ====== ======= 
 
 
STICHTINGSVERMOGEN 
 
Overige reserves 
Het verloop van de overige reserves in 2021 is als volgt: 
 
Stand per 1 januari 2021  95.224 
Resultaatbestemming 2020  (9.682) 
  ______ 
 
Stand per 31 december 2021  85.542 
  ====== 
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VOORZIENINGEN 
 
Voorziening Lustrum 
Het verloop van de voorziening lustrum is als volg:   
  2021 2020 
 
Stand per 1 januari  6.000 4.500 
Dotatie boekjaar  1.500 1.500 
  _____ _____ 
 
Stand per 31 december  7.500 6.000 
  ===== ===== 
 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Schulden 
De schulden per 31 december bestaan uit:   
  2021 2020 
 
Vooruit ontvangen donaties  155 530 
Vooruit ontvangen bijdragen excursie  0 270 
Overige schulden  34 0 
  ____ ____ 
 
  189 800 
  ==== ==== 
 
Toelichting op de resultatenrekening over 2021 
 
 
Onkosten Museumwinkel 
De onkosten Museumwinkel kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
  2021 2020 
 
Onderhoud inventaris/gereedschappen  2.193 1.118 
Kasverschillen  (24) (15) 
  _____ _____ 
 
  2.169 1.103 
  ===== ===== 
 
Bestuurskosten 
De bestuurskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
  2021 2020 
 
Representatie  43 606 
Lidmaatschap federatie  30 60 
Wervingskosten  17 50 
Verzekeringen  508 272 
  ___ ____ 
 
  598 988 
  ==== ==== 
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Administratie- en organisatiekosten 
De administratie- en organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
  2021 2020 
 
Kantoorkosten  225 547 
Kopieerkosten  316 729 
Portikosten  466 728 
Accountantskosten  0 772 
Postbus  272 532 
Bankkosten  174 406 
  _____ _____ 
 
  1.453 3.714 
  ===== ===== 
 
Kosten vrijwilligers 
De kosten vrijwilligers kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
  2021 2020 
 
Reiskosten vrijwilligers  0 2.333 
Verzekeringen   0 1.118 
Jaarfeest  0 0 
Museumjaarkaart  0 1.110 
Kasteelbewaarder  0 293 
Dotatie voorziening lustrum  1.500 1.500  
Vrijwilligersactiviteiten  0 7.263 
Studiereizen vrijwilligers  0 0 
Eindejaarsactiviteit  0 3.003 
Attentie zieke vrijwilligers  0 640 
  ______ ______ 
 
  1.500 17.260 
  ====== ====== 
 
 
Overige lasten 
De overige lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
  2021 2020 
 
Bloemengroep  0 1.925 
Afscheid vrijwilligers/bestuursleden  610 675 
Kosten sociëteit  380 0 
Kosten overige bijeenkomsten  432 0 
Overige  506 35 
  _____ _____ 
 
  1.928 2.635 
  ===== ===== 
 
 


