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ACCOUNTANTSVERSLAG



Countus accountants + adviseurs
Afdeling accountancy
Baander 34
7811 HJ  Emmen

Postbus 2085
7801 CB  Emmen

Telefoon +31 59 16 477 00
Website www.countus.nl
E-mail info@countus.nl

K.v.K. nr. 05059718
Beconnr. 330474

Stichting Borger Prehistorisch hart van Nederland  
Ter attentie van directie en bestuur  
Bronnegerstraat 12  
9531 TG  Borger

Plaats : Emmen
Datum : 29 april 2021
Ons kenmerk : 8021261
Contactpersoon : R. Hans

Geachte directie en bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting, waarin de balans met tellingen van
€ 898.431 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 29.039, zijn opgenomen.

2                Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Borger Prehistorisch hart van Nederland te Borger is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
staat van baten lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Borger Prehistorisch
hart van Nederland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 2 -

___________________________________________________________________________________________________________



Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Borger Prehistorisch hart van Nederland. Onder de grondslagen -
continuïteit en de gebeurtenissen na balansdatum heeft u toegelicht wat de impact van het virus op de Stichting
reeds is geweest en met wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft u toegelicht welke maatregelen u al
heeft genomen en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de
regering beschikbaar gestelde faciliteiten u verwacht gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er grote
onzekerheden blijven bestaan. U geeft daarbij aan dat er sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking
tot de continuïteit van de Stichting. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de
regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat
neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.  

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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3                Resultaat

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 29.039 tegenover negatief € 114.859 over 2019. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Verschil 2020

€

Verschil
realisatie-
begroting

2020

€

Baten 952.994 1.198.752 1.316.682 -363.688 -245.758

Lasten

Directe lasten 109.405 172.888 189.250 -79.845 -63.483

Overige lasten

Personeelslasten 461.400 715.394 866.283 -404.883 -253.994
Afschrijvingen materiële vaste activa 95.258 97.212 87.821 7.437 -1.954
Huisvestingslasten 142.321 144.470 140.096 2.225 -2.149
Exploitatielasten 9.535 9.000 11.939 -2.404 535
Kantoorlasten 45.493 36.230 44.062 1.431 9.263
Verkooplasten 10.626 41.900 37.991 -27.365 -31.274
Algemene lasten 26.863 17.400 15.373 11.490 9.463

Som der lasten 791.496 1.061.606 1.203.565 -412.069 -270.110

Resultaat 52.093 -35.742 -76.133 128.226 87.835

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten -23.054 -31.521 -38.726 15.672 8.467

Saldo 29.039 -67.263 -114.859 143.898 96.302
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4                Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balans:

€

31-12-2020 

% €

31-12-2019

%

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 627.859 69,9 739.494 80,1

Vlottende activa

Voorraden 43.234 4,8 58.035 6,3
Vorderingen 29.745 3,3 61.507 6,7
Liquide middelen 197.593 21,9 64.687 7,0

270.572 30,0 184.229 20,0

898.431 99,9 923.723 100,1

Passiva

Kapitaal -313.385 -34,9 -342.424 -37,1

Voorzieningen 46.929 5,2 31.929 3,5
Langlopende schulden 905.750 100,8 912.275 98,8
Kortlopende schulden 259.137 28,8 321.943 34,9

898.431 100,0 923.723 100,0
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Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€ €

31-12-2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal -313.385 -342.424
Voorzieningen 46.929 31.929
Langlopende schulden 905.750 912.275

639.294 601.780

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 627.859 739.494

Werkkapitaal 11.435 -137.714

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 43.234 58.035
Vorderingen 29.745 61.507
Liquide middelen 197.593 64.687

270.572 184.229

Af: kortlopende schulden 259.137 321.943

Werkkapitaal 11.435 -137.714
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Countus accountants + adviseurs

/SIGNATURE1/

M.H. Van Ittersum AA 
Accountant-Administratieconsulent              

Countus accountants + adviseurs
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BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2020 

 

Het was een bijzonder jaar…. 

2019 was een jaar waarin veel bezuinigingen zijn doorgevoerd, waar we afscheid hebben genomen 

van tientallen oproepkrachten, waar we naar minder fte’s zijn gegaan en waar we diverse 

maatregelen hebben genomen die ervoor hebben gezorgd dat we in 2020 weer gezond de 

toekomst in konden. Door al deze maatregelen begon 2020 goed. Alles was geregeld om er een 

goed jaar van te maken. Echter dat duurde tot begin maart toen duidelijk werd dat Nederland niet 

zou ontkomen aan het coronavirus. Door de overheidsmaatregelen moesten we op 16 maart de 

deuren sluiten. We hebben tot 2 juni in een totale lockdown gezeten. Gelukkig werden we gesteund 

door overheidsmaatregelen (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) en het Mondriaanfonds.  

Op 2 juni konden we weer open maar wel met restricties waaronder dat mensen een kaartje 

moesten reserveren, dat er een beperkte hoeveelheid mensen naar binnen mocht, dat er strenge 

eisen kwamen betreft hygiëne, dat de medewerkers achter plexiglas hun werk moesten doen en 

meer. Het is ondanks alle maatregelen gelukt om toch een redelijk goed hoofdseizoen te hebben. 

In september hadden we zelfs meer bezoekers dan in 2019. In november bleek dat het coronavirus 

terugkwam en opnieuw moesten we in een lockdown. Daarna mochten we nog even weer open en 

halverwege december moesten we voor de derde keer in een lockdown, waardoor we de 

kerstvakantie hebben moeten missen.  

Het was een jaar waarbij we veel dicht moesten, waar we nauwelijks groepen hebben gezien, waar 

een beperkte hoeveelheid schoolklassen op bezoek is geweest, waar de horeca op halve kracht 

draaide, waar heel veel activiteiten zijn afgelast en waar veel onzekerheid was onder de 

medewerkers.  

Toch is het gelukt om ondanks alle tegenslag 51.000 bezoekers te ontvangen in 2020. Ook 

financieel hebben we het gered, we hebben zelfs een kleine buffer opgebouwd. Dit is ook 

noodzakelijk omdat ook in 2021 de coronacrisis doorgaat en nog niet duidelijk is hoe lang dit gaat 

duren.  

Ondanks de corona problematiek waren er ook nog wat lichtpuntjes waaronder de uitgifte van een 

boek over de Hondsrug en kwam in juni Koning Willem-Alexander op bezoek. Hij is in het 

Hunebedcentrum in gesprek gegaan met commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en Drentse 

ondernemers om te praten over corona en wat het teweegbrengt in de maatschappij. Hij heeft 

naast het gesprek een wandeling gemaakt door het museum en heeft het hunebed bezocht.  

 

Tryntsje Slagman-Bootsma, voorzitter 

Harrie Wolters, directeur 
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Koning Willem-Alexander op bezoek in het Hunebedcentrum op 24 juni. COPYRIGHT MARCEL 

JURIAN DE JONG 

 

Nieuw tijdperk – cultuurnota Provincie Drenthe en afspraken met de gemeente Borger-

Odoorn Opereren  

In 2020 zijn naar aanleiding van een toekomstplan afspraken gemaakt met de Provincie Drenthe 

en de gemeente Borger-Odoorn. Dit moet er toe leiden dat het Hunebedcentrum een gezonde 

toekomst tegemoet gaat. De afspraken van de Provincie Drenthe zijn vertaald in de Cultuurnota die 

per 1 januari 2021 zijn intrede heeft gedaan en de afspraken met de gemeente Borger-Odoorn zijn 

verwerkt in een afsprakenlijst.   

Het Hunebedcentrum was reeds in 2018/2019 begonnen met een duidelijke strategie om actief te 

zijn op zeven verschillende platforms die allemaal een eigen dynamiek hebben, daar is in 2020 nog 

eentje bijgekomen, namelijk het Hunebedcentrum als Kenniscentrum. De acht platformen: 

1. Het fysieke museum in Borger, met een nieuwe expositie die in 2019 is geopend 

2. Het virtuele museum – bestaande uit drie websites  

3. De geschiedeniscanon van Nederland – het Hunebedcentrum is een van de ‘founding 

fathers’ van het netwerk van canonmusea in Nederland. In 2020 is dit netwerk verder 

gegroeid. Het doel van het Hunebedcentrum is om meer invulling te geven aan het thema 

prehistorie. Dat gebeurt voornamelijk via het onderwijs, in 2020 is begonnen met online 

lessen geven.  

4. Gemeente Borger-Odoorn en Borger Hunebedhoofdstad – op gemeentelijke schaal 

wordt samengewerkt met andere partijen in diverse projecten waaronder de Canon van de 

Gemeente Borger-Odoorn. Daarnaast wordt samengewerkt met partijen in Borger om 

Borger Hunebedhoofdstad landelijke bekendheid te geven 

5. Hondsrug UNESCO Geopark – het Hunebedcentrum is de hoofdpoort van het geopark. Er 

is een expositie over het Hondsruggebied te zien. In 2018 is een internationaal project 

gestart voor een aanvulling op de bestaande expositie. De uitkomsten hiervan zijn 

stapsgewijs zichtbaar. In 2020 was het vanwege corona niet mogelijk om veel producten 

op te leveren. Wel zijn er veel voorbereidingen getroffen voor producten die in 2021 

worden opgeleverd.  

6. Op provinciale schaal wordt met diverse partijen samengewerkt zoals het Platform 

Drentse Musea, Provincie Drenthe, Recreatieschap, Drents Landschap, diverse 
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onderwijsinstituten en Marketing Drenthe waarmee we onder andere de campagne 

Drenthe, de Oerprovincie van Nederland vormgeven.  

7. Internationaal – het Hunebedcentrum werkt met diverse partijen samen op internationale 

schaal. Dit komt het meest tot uiting via twee samenwerkingsorganisaties: EXARC en 

Megalithic Routes. EXARC is een netwerk van archeologische openluchtmusea. Megalithic 

Routes is mede opgericht door het Hunebedcentrum. Sinds de oprichting, zo’n 10 jaar 

geleden, zit de directeur in het bestuur van deze organisatie. Dit samenwerkingsverband 

heeft als doel om de internationale organisaties die zich bezig houden met megalithische 

monumenten meer met elkaar te verbinden, toeristisch te ontsluiten en meer onderzoek te 

doen naar de monumenten van onze voorouders. 

8. Kenniscentrum – in samenwerking met de RUG/GIA, AWN, DPV en het archeologische 

depot in Nuis (NAD) zijn afspraken gemaakt voor de ontsluiting van kennis. Het 

Hunebedcentrum als Kenniscentrum is een belangrijk onderdeel in de nieuwe Cultuurnota 

van de Provincie Drenthe die vanaf 2021 gaat gelden. Reeds in 2020 is begonnen met de 

voorbereiding daarvan. Dat heeft zich geuit in onder andere het beheer van de website 

www.hunebeddeninfo.nl. Deze website is een gezamenlijke activiteit van de 

Hunebeddenbeheergroep (RCE, Drents Landschap, Staatsbosbeheer, Provincie Drenthe en 

het Hunebedcentrum), de samenwerking met de archeologische studievereniging Bachur 

van het GIA dat zich heeft vertaald in een aantal experimentele archeologische activiteiten, 

heel veel artikelen op het hunebednieuwscafe en meer. De voorbereidingen voor 2021 zijn 

in gang gezet, het gaat daarbij om de oprichting van een Archeohotspot, een PAN locatie 

en het opzetten van een educatief archeologisch opgravingsterrein. De plannen worden 

ontwikkeld in samenwerking met de AWN, de DPV, de RUG/GIA en het archeologisch depot 

in Nuis. De plannen zijn afgestemd met de Provincie Drenthe.  
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Hunebedden en Hunebedcentrum in het nieuws 

Het Hunebedcentrum is in 2020 meer dan normaal in het lokale, regionale en nationale nieuws 

geweest. Dat had meerdere oorzaken waarvan de toename in aandacht voor nationale 

bezienswaardigheden de belangrijkste was. Minder mensen konden naar het buitenland op 

vakantie waardoor er extra aandacht was voor de plekken waar mensen nog wel op vakantie naar 

toe konden. Drenthe stond daarbij volop in de aandacht. En als het gaat over Drenthe dan komen 

ook vaak de hunebedden in beeld. Opvallend was daarbij dat er ook meer aandacht was in de 

media voor hunebedden bij jongeren. Er is zelfs een groep jongeren uit de Randstad gestart met 

een hunebeddenclub waarbij ze mensen die alle hunebedden in Nederland hebben bezocht 

oproepen om lid te worden. Een tweede belangrijke reden was het bezoek van Koning Willem-

Alexander aan het Hunebedcentrum.  

Het nieuws in de media zorgde voor veel aandacht wat we helaas niet konden verzilveren in fysiek 

bezoek, dit omdat er een maximale hoeveelheid bezoekers per dag naar binnen kon. We zagen het 

wel terug in een groei van de websites en social media. Vooral het virtuele museum 

www.hunebednieuwscafe.nl kreeg extra veel bezoekers, in totaal meer dan een half miljoen unieke 

bezoekers in 2020. Als de bezoekers van de drie websites en social media bij elkaar op worden 

geteld zijn er meer dan 1 miljoen mensen bereikt met informatie over hunebedden en prehistorie. 

Dat is een record.  

 

 

De website www.hunebednieuwscafe.nl is enorm gegroeid in bezoekersaantallen in 2020.  
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Het Hunebedcentrum als multimedia organisatie 

Social media, websites, podcast, Youtube, streaming en andere vormen van multimedia zijn in snel 

tempo normale verschijnselen aan het worden. Het is echter wel een kunst om ze met elkaar te 

combineren zodat er een eenheid ontstaat. In 2020, mede door corona, is er veel 

geprofessionaliseerd bij het Hunebedcentrum. Een aantal voorbeelden: 

Het Hunebedcentrum heeft drie websites. Iedere website is bedoeld voor een van de drie 

doelgroepen die worden gehanteerd: de snackers, de ondiepe gravers en de diepgravers. De 

algemene website, www.hunebedcentrum.eu,  met veel standaard informatie is voor de ‘snackers’, 

oftewel de mensen die basisinformatie zoeken over hunebedden, het museum, de activiteiten, 

wandel- en fietsroutes en meer. De tweede website is het www.hunebednieuwscafe.nl . In 2015 is 

deze begonnen als e-magazine maar is al snel uitgegroeid tot een virtueel museum. Daar waar de 

verhalen in het museum stoppen gaat het op deze website door. De doelgroep ‘ondiepe gravers’ 

kan hier via populair wetenschappelijke artikelen veel informatie vinden over hunebedden, 

ijstijden, megalithische monumenten in de hele wereld, oervoedsel en meer. Er staan eind 2020 al 

meer dan 3500 artikelen op. Het is intussen ook een reisgids geworden. Mensen kunnen nu via 

digitale kaarten over de wereld reizen en overal interessante locaties vinden die met de 

onderwerpen van het Hunebedcentrum te maken hebben. De derde website is 

www.hunebeddeninfo.nl. Deze website is van de Hunebeddenbeheergroep maar in beheer bij het 

Hunebedcentrum. Hier is heel veel informatie over hunebedden te vinden. Deze is specifiek voor de 

doelgroep ‘diepgravers’, oftewel mensen die veel informatie tot zich willen nemen.  

Maar multimedia bij het Hunebedcentrum gaat verder. In 2020 is begonnen met een eigen podcast 

die op drie platformen te horen is waarvan Spotify de bekendste. Twee podcasts per week worden 

er op gezet, ze gaan over diverse archeologische onderwerpen. Verder worden er regelmatig 

filmpjes gemaakt die op een eigen Youtubekanaal worden gezet, worden 4 facebookpagina’s 

beheerd, worden er lezingen via streamingsdiensten aangeboden en worden online lessen gegeven 

op scholen. Als laatste zijn we in 2020 begonnen met het bouwen van een multimediatour. Het lijkt 

op een audiotour zoals vaak in musea te vinden is maar nu niet alleen met geluid maar ook met 

tekst, foto’s en filmpjes. Meer dan 150 verhalen worden op deze wijze toegevoegd aan het 

Hunebedcentrum. We kunnen hiermee meer aanbieden aan de bezoekers en we hopen dat het 

bezoek qua tijd toe gaat nemen.  
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Activiteiten en producten in 2020 

Er was een mooie lijst met activiteiten opgesteld voor 2020. Naast de bekende activiteiten zouden 

dit jaar de European Stoneage Gathering, de Hunebedgames en een aantal lezingenseries 

plaatsvinden. Door de corona-epidemie moesten deze activiteiten helaas worden afgezegd. Veel is 

niet door gegaan maar er is door de omstandigheden ook een nieuwe weg ingeslagen. Er is voor 

het eerst geëxperimenteerd met het streamen van lezingen en het geven van online onderwijs. Dit 

is een trend in de maatschappij die ook de komende jaren door zal zetten en daar wordt door het 

Hunebedcentrum op ingespeeld. Op basis daarvan hebben we een plan ingediend bij de NWO 

(Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) waarin streaming en online onderwijs 

centraal staat. Dit is goedgekeurd en kan in 2021 worden uitgevoerd. Het activiteitenprogramma 

voor 2021 is gemaakt maar wel met een slag om de arm omdat de corona-epidemie nog altijd niet 

voorbij is. 

Naast activiteiten is het in 2020 gelukt om ook nog een aantal nieuwe producten te realiseren. Het 

mooiste voorbeeld is het boek over de Hondsrug waar we aan mee hebben gewerkt. Het was een 

idee dat al tien jaar geleden begon en nu uit is gekomen. Het Drentse Landschap heeft het 

uitgegeven in samenwerking met het Hondsrug UNESCO Geopark en het Hunebedcentrum. Andere 

voorbeelden van nieuwe producten zijn de nieuwe lijn Oerbieren die samen met de lokale slijterij 

zijn opgezet, een eigen lijn van ansichtkaarten en onze eigen postzegels (in samenwerking met 

MSG).  

 

Het Hondsrug boek als samenwerking tussen het Drentse Landschap, Hondsrug UNESCO Geopark 

en het Hunebedcentrum 

Personeel 

In 2019 zijn er diverse personeelsveranderingen geweest. Zo zijn er meerdere functies geschrapt 

en is afscheid genomen van bijna alle oproepkrachten. In 2019 zagen we een daling in het aantal 

vrijwilligers. 2020 laat een ander beeld zien. Het totaal aan vaste arbeidskrachten is 9 (8 fte), het 

laagste aantal sinds vele jaren. Er zijn vele nieuwe vrijwilligers bijgekomen en er is een 15 tal 

mensen bijgekomen via trajecten via het leerwerk bedrijf van Wedeka.  

De vaste krachten in 2020  
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Door corona kwamen er nauwelijks schoolgroepen, waren er geen gewone groepen en kwamen er 

alleen mensen op bezoek die hadden gereserveerd. Dat was overzichtelijk en daardoor konden we 

zonder dat we extra oproepkrachten in hoefden te huren met de bestaande vaste krachten alle 

functies invullen. Mensen kregen wel andere functies. Zo werd de educatief medewerker belast met 

de entree/winkel en de tijdroosters van alle vrijwilligers/trajecten, werd de marketing medewerker 

mede verantwoordelijk voor de horeca en zo door. Het team werd anders van samenstelling. Dit is 

goed bevallen en deels zal dit ook blijvend zijn. 

Vrijwilligers in 2020 

Eind 2019 waren er 85 vrijwilligers. Er is vanaf begin 2020 ingezet op het werven van nieuwe 

vrijwilligers. Dat is goed gelukt, eind 2020 waren er 130 vrijwilligers. Helaas kon niet iedereen 

worden ingezet in coronatijd maar er kan wel worden gezegd dat zonder de vrijwilligers het niet 

mogelijk is om het Hunebedcentrum te laten functioneren. Zo wordt de winkel en het merendeel 

van de entreebalie bezet door vrijwilligers net als de schoolgroepen en de activiteitenbegeleiding.  

Leerwerk bedrijf in samenwerking met Wedeka, 

Begin 2020 is gestart met het leerwerk bedrijf (inclusief Werkfit programma’s) dat samen is 

opgezet met Wedeka. Er is iemand van Wedeka in huis gestationeerd waardoor er veel nieuwe 

kennis in huis is gehaald. De banden zijn aangehaald met het sociaal team van de gemeente 

Borger-Odoorn en er zijn contacten met de gemeenten Veendam en Stadskanaal. Dit heeft 

geresulteerd in een 15 tal mensen die via een leerwerk traject zijn gestart. Het was de bedoeling 

dat ze tijdelijk bij het Hunebedcentrum zouden werken en daarna zouden doorstromen naar het 

reguliere toeristische bedrijfsleven. Echter door corona is dat in 2020 niet gelukt. Het is de 

bedoeling dat dat in 2021 wel het geval zal zijn.  

Stagiaires 

Ondanks alle beperkte maatregelen zijn er toch een 5 tal stagiaires geweest. Ze hebben diverse 

taken opgepakt waaronder ondersteuning in techniek.  

Al met al kan worden gezegd dat door de mix van een relatief kleine groep vaste krachten, de 

vrijwilligers, de mensen via trajecten en stagiaires het Hunebedcentrum kan functioneren. Alles 

opgeteld werken er zo’n 170 mensen bij het Hunebedcentrum.  

Projecten 

Projecten zijn voor het Hunebedcentrum van groot belang. Door middel van projecten is het 

mogelijk om nieuwe productontwikkeling en activiteiten te realiseren. Hieronder is een kleine 

opsomming van de belangrijkste lopende projecten in 2020. 

Geoparkproject 

Dit project, als samenwerking tussen het Hondsrug UNESCO Geopark en Geopark Terra Vita (in 

Osnabrück Duitsland) loop al enige jaren. In 2021 is dit project afgelopen. Het Hunebedcentrum 

heeft als taak binnen dit project om meerdere deelprojecten te realiseren waaronder een nieuw 

filmscherm (180 graden) met film in de Granietzaal, VR brillen met film, een multimedia tour en 

het aanpassen van de Geoparkexpositie. In 2020 is er door corona weinig uitgevoerd, dit omdat in 

dit project de deelprojecten eerst moeten worden voorgefinancierd en dat geld was er niet. In 2021 

wordt een inhaalslag gemaakt en zullen de meeste onderdelen alsnog worden uitgevoerd.  

Kickstart 

Dit is een onderdeel van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Er zijn nieuwe producten aangeschaft 

om het museum coronaproof te maken en de wandelroutes van het Hunebedcentrum worden in 

een modern jasje gestoken.  

Canon van de gemeente Borger-Odoorn 

Het Hunebedcentrum is onderdeel van dit gemeentelijke project. De resultaten worden onder 

andere zichtbaar gemaakt via het hunebednieuwscafe.nl 

Vrijwilligersproject Mondriaanfonds 
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In dit project wordt voor iedere vrijwilliger een portfolio aangemaakt waarin wordt bijgehouden 

welke cursussen hij/zij heeft gedaan. Ook kunnen de studenten van Bachur kosten maken voor een 

experiment met de mesolithische hut, worden er diverse cursussen aangeboden aan alle 

medewerkers en kunnen nieuwe foto’s worden gemaakt van de ijzer- en bronstijd.  

NWO – publiekscommunicatie  

Via dit project, waar de publiekscommunicatie het uitgangspunt is, is het mogelijk om nieuwe 

apparatuur aan te schaffen voor streaming van lezingen en cursussen en online lessen op school. 

Voor dit laatste wordt een kleine studio ingericht van waaruit online programma’s kunnen worden 

aangeboden (live en opgenomen om later uit te zenden).  
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Samenwerkingsverbanden 

Het Hunebedcentrum is een organisatie die bestaat uit een grote groep mensen (170) en 

organisaties die samen de stichtingsdoelen uitdragen. Daarnaast zijn er nog tal van organisaties 

waarmee een relatie is. De belangrijkste worden hier op een rij gezet: 

Hondsrug UNESCO Geopark 

Het Hunebedcentrum is de hoofdpoort van het Hondsrug UNESCO Geopark. De expositie over het 

Hondsruggebied, daar waar het gaat over ijstijden en prehistorie, is te zien in het 

Hunebedcentrum. Via diverse lijnen is het Hunebedcentrum verbonden met de organisatie van het 

geopark: van de agendacommissie tot het samen uitvoeren van projecten, van arrangementen tot 

activiteiten.  

Stichting het Drentse Landschap 

Het grootste hunebed van Nederland ligt pal naast het Hunebedcentrum. Omdat dit terrein wordt 

beheert door het Drentse Landschap is er reeds een jarenlange vriendschap. Tot op heden bestaat 

de samenwerking uit het organiseren van activiteiten, marketingafstemming en informatie-

uitwisseling. In 2020 is afgesproken dat de samenwerking meer invulling gaat krijgen. Dat zal in 

2021 tot uiting komen. 

Wedeka 

Wedeka is een sociaal werkbedrijf die onder andere actief is in de gemeente Borger-Odoorn. Het 

Hunebedcentrum heeft al meer dan 30 jaar lang een overeenkomst met Wedeka waarbij personeel 

wordt gedetacheerd. Vanaf 2020 is iemand van Wedeka gestationeerd bij het Hunebedcentrum met 

de bedoeling om een leerwerk bedrijf/Werkfit op te zetten. In 2021 zal dit verder worden 

ontwikkeld.  

Gea Drenthe 

De organisatie voor liefhebbers van de geologie in Drenthe hebben hun thuisbasis bij het 

Hunebedcentrum. Hun lezingen en vergaderingen vinden hier plaats. Er zijn daarnaast meerdere 

activiteiten die in samenwerking met de Gea Drenthe worden georganiseerd.  

IVN Borger Odoorn 

De IVN is opgericht vanuit het Hunebedcentrum. Sindsdien vinden er activiteiten en vergaderingen 

plaats en is er een werkgroep opgericht die de prehistorische tuinen in het Oertijdpark onderhoudt.  

GIA/RUG – Groninger Instituut voor Archeologie 

Met deze organisatie is een samenwerking aangegaan om nieuwe projecten aan te gaan en kennis 

te delen in het kader van de ontwikkeling naar kenniscentrum. Nieuwe kennis over 

hunebedden/prehistorie komt van kennisinstituten waarvan het RUG/GIA de belangrijkste is. Het 

Hunebedcentrum probeert deze informatie zo goed mogelijk te vertalen naar het publiek. Naast 

kennisoverdracht in brede zin is er samenwerking met de Archeologische Studievereniging Bachur 

waarmee afspraken over experimentele archeologie zijn gemaakt. Ook worden er af en toe 

stagiaires geplaatst bij het Hunebedcentrum.  

AWN – Nederlandse Archeologievereniging 

Met deze organisatie is een samenwerking aangegaan om nieuwe projecten aan te gaan in het 

kader van het Hunebedcentrum als kenniscentrum. Hierbij kan worden gedacht aan Archeohotspot, 

Hunebeddeninfo.nl, PAN locatie en het nog aan te leggen archeologisch opgravingsveld 

DPV – Drents Prehistorische Vereniging 

Met deze organisatie is een samenwerking aangegaan om nieuwe projecten aan te gaan in het 

kader van het Hunebedcentrum als kenniscentrum. Hierbij kan worden gedacht aan Archeohotspot, 

Hunebeddeninfo.nl, PAN locatie en het nog aan te leggen archeologisch opgravingsveld. Af en toe 

maakt de DPV gebruik van de streamingsdienst van het Hunebedcentrum.  

Hunebeddenbeheergroep 
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Het Hunebedcentrum zit samen met de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), het Drentse 

Landschap, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe in deze samenwerking. Samen wordt ervoor 

gezorgd dat de hunebedden beheert en beschermd worden en dat de juiste informatie aan het 

publiek wordt verteld. In samenwerking met het GIA is een hunebeddenonderzoeksagenda 

opgesteld.  

Oktobermaand Kindermaand 

Het Hunebedcentrum zit in de stuurgroep van het jaarlijks terugkomend activiteitenprogramma in 

oktober. 

Megalithic Routes 

De directeur van het Hunebedcentrum zit sinds 2020 in het bestuur van de internationale 

organisatie Megalithic Routes. Dit is een netwerk van organisaties van 

gebieden/musea/universiteiten waar megalithische monumenten liggen. Samen worden activiteiten 

en producten ontwikkeld.  
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Financiën 

Doordat 2019 een financieel moeilijk jaar was zijn er diverse maatregelen genomen om vanaf 2020 

weer een gezonde financiële toekomst tegemoet te gaan. Alle maatregelen zijn doorgevoerd per 

begin 2020. Even daarna begon corona. Op dat moment zag het er somber uit, vooral omdat nog 

niet bekend was dat de overheid met financiële steunpakketten zou komen. Door deze 

steunpakketten van de landelijke overheid, extra financiële hulp van de gemeente Borger-Odoorn 

en de Provincie Drenthe, het Mondriaanfonds en een aantal gefinancierde projecten heeft het toch 

nog aardig uitgepakt. Ook hebben we nog, naar omstandigheden, een redelijk groot aantal 

betalende bezoekers gehad. Aan het eind van 2020 kan worden gesteld dat we redelijk goed het 

jaar door zijn gekomen en zelfs een kleine buffer hebben kunnen aanleggen. Echter daarbij moet 

wel worden gezegd dat die buffer nodig kan zijn om de voortdurende (gedeeltelijke) sluiting door 

corona op te kunnen vangen.  

Achteraf kan worden gezegd dat doordat we in 2019 allerlei financiële maatregelen hebben 

getroffen we coronaproof waren. Dat wisten we toen nog niet maar nu achteraf gezien kunnen we 

dat wel vaststellen.  

 

Eigen postzegels 
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Bestuurlijke vernieuwing 

In 2019 is gezegd dat het bestuur van het Hunebedcentrum zou worden omgezet naar een Raad 

van Toezichtmodel. Gezien de financiële situatie in 2019 en de coronacrisis is voorlopig besloten 

om dat niet te doen. Er is gekozen voor vernieuwing van het bestuur. Dat is gelukt. Per 1 januari is 

een bijna volledig nieuw bestuur geïnstalleerd. Vier bestuursleden zijn weggegaan (Bertus Liewes, 

Hans Post, Sipke van der Zee, Koen van den Driesche). Naast voorzitter Tryntsje Slagman en 

penningmeester en secretaris Fred van den Beemt zijn vier nieuwe bestuursleden toegetreden 

(Daan Raemaekers, Hans Agterberg, Dineke Wichers en Bert Harskamp). Ook is de Raad van 

Advies uitgebreid met Hans van der Laan. Er zitten nu vier leden in de Raad van Advies (Olav 

Reijers, John Boersma, Henk Huttinga en Hans van der Laan).   

 

Wat gaat 2021 het Hunebedcentrum brengen. 

Het jaar 2021 begint met een lockdown vanwege de coronacrisis. Er komt een moment dat het 

Hunebedcentrum weer gedeeltelijk open kan en daarna een moment dat het weer volledig open 

kan. Verwacht wordt dat het pas in het najaar weer ‘normaal’ kan functioneren. Dan is wel de 

vraag wat normaal op dat moment betekend. We hopen er het beste van en gaan er vanuit dat we 

in het jaarverslag van 2021 kunnen melden dat het Hunebedcentrum weer volop functioneert. 

 

 

Bezoek Koning Willem-Alexander aan het Hunebedcentrum op 24 juni 2020. COPYRIGHT MARCEL 

JURIAN DE JONG 



JAARREKENING



1                Balans per 31 december 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen, terreinen en tentoonstellingen 522.144 588.921
Inventaris en film 98.519 132.553
Vervoermiddelen 7.196 18.020

627.859 739.494

Vlottende activa

Voorraden  (2) 43.234 58.035
Vorderingen  (3) 29.745 61.507
Liquide middelen  (4) 197.593 64.687

 270.572 184.229

 898.431 923.723
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve -313.385 -342.424

Voorzieningen  (5)

Overige voorzieningen 46.929 31.929

Langlopende schulden  (6)

Schulden aan kredietinstellingen 905.750 912.275

Kortlopende schulden 259.137 321.943

 898.431 923.723
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2                Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten 952.994 1.198.752 1.316.682

Lasten

Directe lasten  (8) 109.405 172.888 189.250

Overige lasten

Personeelslasten  (9) 461.400 715.394 866.283
Afschrijvingen  (10) 95.258 97.212 87.821
Huisvestingslasten  (11) 142.321 144.470 140.096
Exploitatielasten  (12) 9.535 9.000 11.939
Kantoorlasten  (13) 45.493 36.230 44.062
Verkooplasten  (14) 10.626 41.900 37.991
Algemene lasten  (15) 26.863 17.400 15.373

791.496 1.061.606 1.203.565

Rentelasten en soortgelijke lasten  (16) -23.054 -31.521 -38.726

Saldo 29.039 -67.263 -114.859
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3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Borger Prehistorisch hart van Nederland bestaat voornamelijk uit het exploiteren
van een museum.

Continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de Stichting. 
Gezien de financiële positie van de Stichting wordt vanaf medio 2019 met de gemeente Borger-Odoorn en de
Provincie Drenthe samengewerkt aan een toekomstplan, waarin als basis de financiële stabiliteit van de
Stichting wordt gewaarborgd voor de komende jaren. 
Hierin zijn, ondanks de corona pandemie, flinke stappen voorwaarts gezet naar een gezonde bedrijfsvoering. 

Daarnaast vestigen wij uw aandacht op het onderdeel "gebeurtenissen na balansdatum", waarin wordt ingegaan
op de gevolgen van het coronavirus.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Borger Prehistorisch hart van Nederland is feitelijk en statutair gevestigd te Borger en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 41017666.

 Algemene grondslagen voor de opstelling van de  jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Leasing

Financiële leasing

De Stichting leaset een deel van de inventaris en vervoermiddelen; hierbij heeft de Stichting grotendeels de
voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij
aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de
minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en
een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de
langlopende schulden.
De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening
met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden
afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die
op balansdatum worden verwacht. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-
opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de
voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
 

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.

Voorzieningen

Algemeen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd de nominale waarde.

 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Baten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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4                Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen,
terreinen

en tentoon-
stellingen

€

Inventaris
en film

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 7.931.113 246.069 31.800 8.208.982
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -7.342.192 -113.517 -13.780 -7.469.489

588.921 132.552 18.020 739.493

Mutaties 
Investeringen - 1.753 - 1.753
Desinvesteringen - - -12.175 -12.175
Afschrijving desinvesteringen - - 7.508 7.508
Afschrijvingen -53.232 -35.869 -6.157 -95.258
Overige mutaties -13.545 83 - -13.462

-66.777 -34.033 -10.824 -111.634

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 7.931.113 247.822 19.625 8.198.560
Cumulatieve afschrijvingen, subsidies en
waardeverminderingen -7.408.969 -149.303 -12.429 -7.570.701

Boekwaarde per 31 december 2020 522.144 98.519 7.196 627.859

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen, terreinen en tentoonstellingen  0-20
Inventaris en film  10-20
Vervoermiddelen  20

De verzekerde waarde bedraagt € 7.174.200.

Naast de genoemde gebouwen is er ook sprake van een Oertijdpark en overig grondbezit. 
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad winkel 36.299 47.410
Voorraad Museumjaarkaarten 1.935 625
Voorraad Restaurant 2.000 6.000
Voorraad diversen 3.000 4.000

43.234 58.035
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3. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Debiteuren

Debiteuren 355 8.335

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.989 5.696

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen 5.696 5.442
Vordering milieubelasting 2018 en 2019 - 5.229
Vergoeding museumjaarkaarten 9.615 33.068
Overig 10.090 3.737

25.401 47.476

4. Liquide middelen

Rabobank NL71 RABO 0309.2031.55 13.231 31.696
Rabobank NL 21 RABO 0155.7445.26 180.002 30.000
Rabobank NL 59 RABO 0127.4561.20 3.115 1.592
Kas 815 970
Gelden onderweg 430 429

197.593 64.687
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PASSIVA

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari -342.424 -227.565
Resultaatbestemming 29.039 -114.859

Stand per 31 december -313.385 -342.424

5. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 31.929 60.801
Dotatie 15.000 15.000
Onttrekking - -43.872

Stand per 31 december 46.929 31.929

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het
onderhoud van de bedrijfsgebouwen en het Oertijdpark/terrein. 

6. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Leningen o/g

Lening Rabobank - 462.000
Lening overig - 255.287
Lening gemeente Borger-Odoorn 180.000 180.000
Lening BNG 720.167 -

900.167 897.287
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2020

€

2019

€

Lening Rabobank 

Stand per 1 januari 486.000 500.000
Aflossing -486.000 -14.000

Stand per 31 december - 486.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar - -24.000

Langlopend deel per 31 december - 462.000

Deze financiering is in zijn geheel afgelost in 2020.

Lening overig

Stand per 1 januari 278.318 300.000
Aflossing -278.318 -21.682

Stand per 31 december - 278.318
Aflossingsverplichting komend boekjaar - -23.031

Langlopend deel per 31 december - 255.287

Deze lening was verstrekt ter financiering van de herinrichting van het museum. In 2020 is deze lening in zijn
geheel afgelost. 

Lening gemeente Borger-Odoorn

Stand per 1 januari 180.000 180.000

Deze financiering is verstrekt ter financiering van de herinrichting van het museum. De rente bedraagt 0,0%. De
aflossing bedraagt € 18.000 per jaar ingaande op 1 juli 2021.
Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 90.000 een looptijd langer dan vijf
jaar.

Lening BNG

Stand per 1 januari - -
Opgenomen gelden 745.000 -
Aflossingsverplichting komend boekjaar -24.833 -

Langlopend deel per 31 december 720.167 -

Deze lening ad € 745.000 is verstrekt ter financiering van de exploitatie. Aflossing vindt plaats over een periode
van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,95% vast tot en met 2050. De jaarlijkse aflossing bedraagt
€ 24.833. Het aantal resterende jaartermijnen bedraagt 30.
Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 620.833 een looptijd langer dan vijf
jaar.

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Financieringen

Lease schrobmachine 2.548 3.813
Lease Peugeot Expert V 3.035 6.915
Lease Peugeot Partner V - 4.260

5.583 14.988
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2020

€

2019

€

Lease schrobmachine

Stand per 1 januari 4.970 6.029
Aflossing -1.157 -1.059

Stand per 31 december 3.813 4.970
Aflossingsverplichting komend boekjaar -1.265 -1.157

Langlopend deel per 31 december 2.548 3.813

Deze financiering ad € 6.250 is verstrekt ter financiering van een schrobmachine. Aflossing vindt plaats over een
periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 8,90% vast tot en met 2023. De maandelijkse aflossing
bedraagt € 129. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 32.

Lease Peugeot Expert V

Stand per 1 januari 10.795 14.675
Aflossing -3.880 -3.880

Stand per 31 december 6.915 10.795
Aflossingsverplichting komend boekjaar -3.880 -3.880

Langlopend deel per 31 december 3.035 6.915

Deze financiering ad € 19.400 is verstrekt ter financiering van de Peugeot Expert met kenteken V-316-JK.
Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt € 323. Het aantal
resterende maandtermijnen bedraagt 21.

Lease Peugeot Partner V

Stand per 1 januari 6.650 9.040
Aflossing -6.650 -2.390

Stand per 31 december - 6.650
Aflossingsverplichting komend boekjaar - -2.390

Langlopend deel per 31 december - 4.260

Deze financiering ad € 11.950 verstrekt ter financiering van de Peugeot Partner met kenteken V-325-JK. is in
zijn geheel afgelost in 2020.

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen 24.833 47.031
Financieringen 5.145 7.427

29.978 54.458

Crediteuren

Crediteuren 27.425 51.369
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 25.662 8.788
Pensioenen - 5

25.662 8.793

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld en -uren 36.012 51.023
Rente- en bankkosten 1.770 -
Vooruitontvangen bijdrage bewegwijzering 15.000 15.000
Hunebedloop 1.916 125
Geopark project 33.911 32.184
Vooruitontvangen subsidies - 101.460
Voorschotten museumjaarkaarten 22.018 -
Te betalen contracten jaarbedragen - 1.571
European Stone Age Gathering (ESAG) 7.239 -
Kickstartersfonds 6.545 -
Terug te betalen steunmaatregelen overheid inzake Corona 43.380 -
Overige schulden 8.281 5.960

176.072 207.323

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Onderhoudscontract / onderhoudscontract reparatie dak

Door de Stichting zijn meerjarige onderhoudscontracten voor de gebouwen en in het bijzonder voor het
onderhoud van het dak afgesloten met Koninklijke BAM groep. 
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5                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€

7. Baten

Entree 342.228 595.000 -252.772 521.431
Subsidies 251.460 200.000 51.460 201.460
Museumjaarkaarten 89.147 - 89.147 145.951
Horeca 123.935 297.501 -173.566 319.174
Winkel 83.707 106.251 -22.544 111.509
Mondriaan Fonds 60.000 - 60.000 -
Abonnementen 682 - 682 935
Activiteiten 1.835 - 1.835 16.222

952.994 1.198.752 -245.758 1.316.682

Mondriaan Fonds

In 2020 heeft de stichting een bijdrage ontvangen van het Mondriaan Fonds ter hoogte van € 60.000. Mede door
deze bijdrage is er in het bijzondere jaar, waarin we geconfronteerd zijn met de effecten van de corona
pandemie, alsnog sprake van een positief resultaat.

8. Directe lasten 

Activiteiten

Activiteiten lasten 3.007 15.000 -11.993 8.205

Horeca

Inkoop horeca 44.099 110.075 -65.976 107.438
Overige horeca 4.894 - 4.894 10.898

48.993 110.075 -61.082 118.336

Winkel

Inkoop winkel 55.028 47.813 7.215 59.889
Overige kosten 2.377 - 2.377 2.820

57.405 47.813 9.592 62.709
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€

9. Personeelslasten

Lonen en salarissen 372.676 487.694 -115.018 554.866
Overige personeelslasten 88.724 227.700 -138.976 311.417

461.400 715.394 -253.994 866.283

Lonen en salarissen

Bruto-loon inclusief sociale lasten/pensioenlasten (wg) 467.402 473.694 -6.292 545.997
Mutatie reservering vakantiedagen -16.454 - -16.454 -
Bijdragen ziekteverzuimverzekering 10.819 14.000 -3.181 13.127
Ontvangen steunmaatregelen overheid inzake corona -84.133 - -84.133 -
Ontvangen subsidies loonkosten -4.958 - -4.958 -4.258

372.676 487.694 -115.018 554.866

Overige personeelslasten

Òproepkrachten 38.632 170.000 -131.368 278.915
Reiskostenvergoedingen personeel/vrijwilligers 15.057 17.800 -2.743 18.733
Scholingskosten personeel 2.700 4.000 -1.300 5.051
Kantinekosten personeel 626 1.200 -574 37
Wedeka/Emco 21.033 24.000 -2.967 39.943
Vrije ruimte werkkostenregeling 1.800 3.600 -1.800 2.850
Kosten vrijwilligers 2.765 3.500 -735 3.531
Overige personeelskosten 6.111 3.600 2.511 9.718

88.724 227.700 -138.976 358.778
Overige baten personeel - - - -45.000
Doorberekende overige personeelslasten - - - -2.361

88.724 227.700 -138.976 311.417

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 9 personeelsleden werkzaam (2018: 13) 

10. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen, terreinen en tentoonstellingen 53.232 55.488 -2.256 53.229
Inventaris en film 35.869 35.364 505 28.232
Vervoermiddelen 6.157 6.360 -203 6.360

95.258 97.212 -1.954 87.821
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Overige bedrijfslasten

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€

11. Huisvestingslasten

Verzekering onroerende zaken 21.949 21.600 349 18.175
Onroerende zakenbelasting 16.846 15.800 1.046 10.396
Onderhoud gebouwen 12.384 12.000 384 15.860
Energie 26.840 26.600 240 20.806
Water 2.198 2.400 -202 2.249
Schoonmaakkosten 23.928 29.600 -5.672 35.614
Onderhoudscontract BAM / onderhoudscontract
reparatie dak BAM 22.335 21.470 865 21.470
Dotatie voorziening groot onderhoud 15.000 15.000 - 15.000
Overige huisvestingslasten 841 - 841 526

142.321 144.470 -2.149 140.096

12. Exploitatielasten

Reparatie en onderhoud 4.037 2.400 1.637 4.065
Verzekering 2.129 2.400 -271 3.846
Klein materiaal 135 - 135 83
Netwerkkosten museum 3.234 4.200 -966 3.945

9.535 9.000 535 11.939

13. Kantoorlasten

Drukwerk 8.825 10.800 -1.975 13.358
Abonnementen en contributies 7.266 8.470 -1.204 9.404
Vakliteratuur 479 100 379 91
Kantoorbenodigdheden 541 7.200 -6.659 556
Portokosten 719 600 119 948
Systeemonderhoud 10.580 1.560 9.020 12.470
Kopieerlasten 5.304 3.600 1.704 3.331
Telefoonkosten e.d. 1.334 1.500 -166 1.398
Internetkosten 10.445 2.400 8.045 2.506

45.493 36.230 9.263 44.062

14. Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 9.198 21.500 -12.302 19.302
Promotiekosten 8.628 30.000 -21.372 28.227
Representatiekosten - - - 62

17.826 51.500 -33.674 47.591
Doorbelaste verkooplasten -7.200 -9.600 2.400 -9.600

10.626 41.900 -31.274 37.991

15. Algemene lasten

Accountantslasten 17.146 6.000 11.146 4.111
Administratielasten 1.182 1.800 -618 1.754
Notarislasten 2.322 - 2.322 -
Bestuurs- en vergaderkosten 1.020 600 420 1.263
Overige algemene lasten 5.193 9.000 -3.807 8.245

26.863 17.400 9.463 15.373
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Financiële baten en lasten

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Verschil
2020

€

Realisatie
2019

€

16. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten rekening-courant bank -3.456 - -3.456 -4.817
Rente lening o/g Rabobank -7.438 -12.771 5.333 -13.591
Rente lening o/g Overig -10.390 -18.750 8.360 -20.318
Rente lening BNG -1.770 - -1.770 -

-23.054 -31.521 8.467 -38.726

Gebeurtenissen na balansdatum

De Stichting heeft in het boekjaar 2020 en voorlopig ook in 2021 te kampen met de gevolgen van het
coronavirus. Dit heeft voor de Stichting geresulteerd in een omzetdaling vanaf medio maart 2020. 

De directie en bestuur hebben deze situatie onderkend en hebben maatregelen genomen om deze situatie het
hoofd te bieden. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:
1. Bij het UWV is  NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd.

2. Er is een beroep gedaan op de TVL (Tegemoetkoming Vate Lasten). 

3. Alle betrokken partijen, waaronder de gemeente Borger-Odoorn en de Provincie Drenthe zijn geïnformeerd
over de ontstane situatie en verzocht om financiele bijstand/ondersteuning. Zowel de gemeente als de provincie
hebben een extra steun verstrekt van € 25.000,- ieder. Voor 2021 hebben beide voornoemde instanties ieder
€ 35.000 extra subsidie verstrekt. 

Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten
van de Stichting. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
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