
1 
 

                                                 JAARVERSLAG 2021 

                   Plan 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

       

           

             

 

              VERENIGING MUSEUM ‘T KROMHOUT 
                       

 

          9 April 2022     



2 
 

 

INHOUD 

 

1) Verslag bestuur 

 

2) Toelichting jaarrekeningen 2021 

 

3) Jaarrekeningen 2021 

 

4) Projecten en Activiteiten 2022 

 

5)  Begroting 2022 

 

6) Bijlage: 

Nevenfuncties en kandidaat-bestuursleden 

Rooster van af- en aantreden bestuursleden/ ereleden 

Missie 

Doelstelling 

Kernwaarden 

Horizon 

 

 

 



3 
 

 

1 Verslag bestuur 

 

Algemeen: 

Na bijna 12 maanden van onzekerheid door het coronavirus zijn wij er toch in geslaagd de 

continuïteit van ons museum veilig te stellen. De ontsluiting van het museum voor bezoekers als 

die voor onderwijsinstellingen heeft helaas te lijden gehad onder de wisselende 

overheidsmaatregelen t.a.v. bezoekcriteria voor musea. Ondanks het geringe aantal bezoekers 

hebben wij toch kans gezien om tijdens de dinsdagen met ons team vrijwilligers de 

museumwerkzaamheden voort te zetten. Onze vrijwilligers hebben, vaak in moeilijke 

omstandigheden, aan hun projecten kunnen doorwerken. Mede dankzij de steun van bedrijven, 

stichtingen en medewerking van Stadsherstel zijn de voorwaarden gecreëerd om met 

enthousiasme en energie de doelstellingen die wij voor dit jaar hadden vastgesteld t.a.v. 

onderhoud, restauratie, vernieuwing en digitalisering te realiseren.  

Dit geeft ons een goed gevoel van maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid.  

Bestuursvergaderingen:   

In het kalenderjaar hebben 3 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  

Belangrijkste onderwerpen waren het inspelen op het Coronabeleid (veiligheid) dat van 

overheidswege werd aangeven,  de beheersing van de kosten en de inkomsten in de lopende 

begroting. 

 

Organisatie: 

De staf bestond uit 26 vrijwilligers verdeeld in verscheidene disciplines, met een aantal 

dubbelfuncties. 

Specialisatie in: Techniek   / Archief / Communicatie / Rondleiding / Organisatie / 

Historie/Administratie/Bestuur  

Activiteiten status: 

Verdere verbetering van de presentaties van de motoren.  

Uitbreiding van de middelen om verdere digitalisering van het archief mogelijk te maken  

mede dankzij onder meer een aanzienlijke financiële bijdrage hiervoor door het Prins Bernard 

Cultuurfonds. 

Uitbreiding van de digitale presentaties met 3 flatscreens. 

Marketing- activiteiten hebben minimaal plaatsgevonden en zich geconcentreerd op onze eigen 

website en sociale media waarvoor,  zoals nu blijkt,  een groeiende belangstelling bestaat.  
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Op onze website is tevens een eerste aanzet gegeven voor onze webwinkel met als proef een 

klein aanbod uit onze museumwinkel, dat mogelijk later kan worden uitgebreid. 

 Onderwijsactiviteiten hebben helaas niet plaats kunnen vinden door de Corona maatregelen. 

Het aantal bezoekers is m.n. door de Corona tot een dieptepunt gedaald. 

 

 

Tenslotte: 

Wij zien er naar uit dat het jaar 2022 een ommekeer zal brengen in de beperkingen die 

het afgelopen jaar ons door de Corona zijn opgelegd, en hopen weer vele bezoekers te 

mogen verwelkomen in ons unieke museum!    

Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en vakmanschap, en natuurlijk al onze 

sponsoren die hebben gezorgd dat er voldoende middelen aanwezig waren om een belangrijk 

deel van onze activiteiten te kunnen voortzetten .  

Namens het bestuur, 

Maurice de Gruyter 

Voorzitter 

 

Amsterdam, 9 April 2022. 

 

 

 

Bestuursleden: 

Maurice de Gruyter                     (Voorzitter) 

Jan Woldman     (Secretaris) 

Gerard van Gelswijck                (Conservator) 

Pim Huizing                (Penningmeester )  

Marcel Langenberg   (Techniek) 

 Marc Sterel                         (Communicatie)  
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2   Toelichting jaarrekeningen: 

 

Materiële vaste activa: 

De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde tenzij hieronder uitdrukkelijk 

anders vermeld. 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van gecumuleerde 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Afschrijvingen worden lineair toegerekend 

waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte levensduur en een geschatte restwaarde 

van activa. De jaarlijkse afschrijving bedraagt 20%. 

De aanschaf van materiële activa die als schenkingen zijn verkregen zijn direct in de kosten 

geboekt en worden dus niet zoals gebruikelijk afgeschreven.  

Baten: 

De inkomsten hebben wij op een goed niveau weten te houden met uitzondering van de 

winkelverkopen en de entreegelden. Deze laatste twee hebben te maken met de langdurige 

sluiting van het museum in het afgelopen jaar. 

Contributies en donaties: 

Leden van de vereniging (particulieren en of bedrijven) betalen vaak een bedrag dat boven het 

vastgestelde bedrag per jaar ligt. 

In voorafgaande jaren zijn de totale bedragen die de leden betaalden zoals die op de 

bankafschriften binnen kwamen op de post contributies geboekt. 

In het jaar 2021 is alleen het vastgestelde bedrag per lid op ‘contributies ’geboekt. 

Ligt het bedrag hoger dan is dat restant op ’donaties’ geboekt 

Passiva: 

Op de kosten van de exploitatie hebben wij, daar waar mogelijk, bezuinigd gezien de bijzondere 

corona situatie. 

Kostentoerekening: 

Kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Voor zover kosten 

specifiek betrekking hebben op opbrengsten in enig jaar, worden deze toegerekend aan het jaar 

waarin de opbrengsten worden verantwoord. 

Verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn en de hoogte ervan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.
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3                Jaarrekening 

 

 

 

    

BATEN    

 2021  2020 

Contributies 6.840  9.738 

    

Donaties 4.088  2.961 

    

Bijdrage PBCF 10.000   

    

Sponsoring 12.721  2.400 

    

Bankrente   20 

    

Betalingsverschillen 45   

    

Entreegelden BTW 9% 965  1.326 

    

Opbrengsten verkoop 0%   1.400 

Winkelverkopen BTW 21% 379  93 

Winkelverkopen BTW 9% 4  3 

    

    

    

    

Totaal    

      

    

Totaal 35.042  17.941 

 

 
Contributies en donaties:       

        

Leden van de vereniging betalen vaak een bedrag dat boven het vastgestelde bedrag van € 25,- per jaar ligt. 

In het jaar 2020 zijn de totale bedragen die de leden betaalden op de post "contributies" geboekt. 

        
In het jaar 2021 is alleen het vastgestelde bedrag van € 25,- per lid op "contributies" geboekt. Ligt het 
bedrag hoger dan is dat restant op "donaties" geboekt. 
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LASTEN    

 2021  2020 

Nieuwsbrief 942  402 

Porti 1.026  909 

Kantoorkosten 188  303 

Bankkosten 325  267 

Vrijwilligers 3.264  2.790 

Inkoop materialen 2.174  2.077 

Project Digitalisering archief 6.883   

Project Presentatie / communicatie 6.014   

Huur/energiekosten 3.398  4.190 

Verzekeringen 2.444  1.317 

Telefoonkosten 606  595 

Representatie 1.268  465 

Abonnementen 90  92 

Administratiekosten 637   

Computerkosten 619  575 

Kofiie / thee etc. 908  615 

Gemeentelijke heffingen 84  876 

Afschrijving op inventaris/apparatuur 2.116  2.116 

Voorziening Inkoop Materialen 2.000   

      

 34.986  17.589 

    

resultaat, ten bate van de reserve 56  352 

    

 35.042  17.941 
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BALANS 

Activa     

          

  31-12-2021  31-12-2020 

     

Inventaris  3.928  6.044 

     

Vorderingen     

te vorderen OB  876  579 

     

Liquide middelen     

kas   20  32 

ING-betaalrekening  10.138  6.972 

ING-spaarrekening  66.000  66.000 

     

Overlopende posten     

vooruitbetaald  1.158   

nog te ontvangen  112   

       

  82.232  79.627 

     

 

Passiva     

          

  31-12-2021  31-12-2020 

     

Algemene reserve  78.720  78.664 

     

Voorzieningen     

Voorziening inkoop materialen  2.000   

     

     

     

     

     

     

Overlopende posten     

nog te betalen  342  963 

vooruit ontvangen  1.170   

       

  82.232  79.627 
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Toelichting op de balans 
 
Activa:  
overlopende posten:  

  

vooruitbetaald: SAA-verzekeringen: 1.158,61 

  

nog te ontvangen: pinbetalingen 112,00 

  
 
Passiva  
overlopende posten:  

  

nog te betalen: -Doe het Zelf Wittenburgh 58,40 

                            -vrijwilliger, declaratie dec. 39,00 

                            -Google, dec. 10,40 

                            -Post NL 234,50 

 342,30 

  

vooruit ontvangen: contributies / donaties 1.170,00 
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4   Projecten en activiteiten 2022: 

 Collectiebeheer: 

Restauratie: M3  

Restauratie: Diesel A-Frame 

Restauratie: ER-2  

Veiligheid afscherming motoren 

Archief: 

De inventarisatie van de calques zal verder worden uitgebreid. 

In 2021 is hierin al een grote vooruitgang geboekt. 

De foto’s uit ons archief worden momenteel in een systeem met zoekroutine bewerkt en 

opgeslagen, deze kunnen later via de nieuwe website door geïnteresseerden worden bekeken.  

Dankzij een uitbreiding van de vrijwilligers en een toelage van het PBCF  in 2021 kan een grote 

versnelling aan dit project gegeven kunnen worden. 

Samenwerking met Het Scheepvaartmuseum hierover zal worden gecontinueerd. 

 

Overige: 

Naast het reguliere onderhoud van de motoren zal aandacht worden besteed aan verbetering 

van de funderingen en hekafscherming t.b.v. de veiligheid voor bezoekers en vrijwilligers. 

Communicatieproject i.s.m. met Het Scheepvaartmuseum zal worden opgezet. 

Smeedcursussen kunnen worden gestart (Corona afhankelijk) 

Weekend van de Wetenschap activiteiten worden gecontinueerd (Corona afhankelijk) 

Gezocht zal worden naar vrijwilligers ter verdere ondersteuning van marketing/communicatie 

activiteiten.  

Het opzetten van evenementen- en communicatie samen met andere partijen  (Corona 

afhankelijk) zal worden onderzocht t.b.v. de open zondagen. (iedere derde zondag van de 

maand). 

Een verdere aanscherping van het “veiligheidsprotocol” zal worden uitgevoerd.  
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5   Begroting 2022: 

     
      

  Begroting 2021 werkelijk 2021 Begroting 2022  
      
      
 BATEN     

 winkelverkopen 150 383 500  
 entreegelden 1.500 965 1.500  
 sponsoring 3.000 12.721 2.000  
 contributies 9.500 6.840 7.000  
 donaties 1.500 4.088 2.500  
 donatie PBCF  10.000 5.000  
 opbrengst verkopen   2.000  
 betalingsverschillen  45   
 vrijval voorzieningen     

 totaal 15.650 35.042 20.500  

      
 LASTEN     
 vergoeding vrijwilligers 3.500 3.264 4.000  
 energiekosten 3.000 3.398 3.500  
 gemeentelijke heffingen 1.000 84 100  
 verzekeringen 1.400 2.444 2.500  
 abonnementen 100 90 100  
 administratiekosten  637   
 drukwerk 400 942 800  
 computerkosten 800 619 800  
 kantoorbenodigdheden 500 188 300  
 portokosten 1.000 1.026 800  
 telefoonkosten 600 606 600  
 marketing 2.000    
 representatiekosten 100% 1.000 1.268 600  
 koffie/thee etc. 700 908 900  
 bankkosten 300 324 350  
 bankrente     
 transportkosten     
 afschrijvingen 2.100 2.117 1.950  
 cursus smeden en lassen     
 inkoop materialen 1.000 2.174 4.000  
 project smeden en lassen     
 project videopresentaties     
 project ER-2     
 project digitalisering archief  6.883 2.100  
 project historische foto's     
 project presentatie/communicatie 6.014   
 onvoorzien     

  19.400 32.986 23.400  

      
 Resultaat -3.750 2.056 -2.900  
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Baten: 

De inkomsten hebben wij voorzichtig begroot gezien de huidige corona situatie. 

De inkomsten uit contributies worden gerekend op de minimale vereiste contributiegelden per 

lid zoals vastgesteld door de ALV. De geschatte meeropbrengsten worden vermeld op de post 

donaties. 

 

Lasten: 

Vaste lasten maken voornamelijk deel uit van de kosten. 

Inkopen en materialen is variabel doch ook noodzakelijk (restauratie/funderingen). 

Belastingen: De vereniging (Cultuur ANBI status) is belastingplichtig voor de omzetbelasting en 

niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Er is geen plicht tot inhouding van 

loonheffingen aangezien door de vereniging geen salarissen worden betaald. 
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6    Bijlage: 

Nevenfuncties bestuursleden: 

Maurice de Gruyter    :  Geen 

Jan Woldman               :  Lid Raad van Commissarissen:  

- Ambulance Amsterdam  

- Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland 

   Voorzitter:  programmacommissie Forensische Geneeskunde ZonMw 

(Zorg onderzoek Nederland Medische wetenschappen) 

Vrijwilliger: Natuurmonumenten 

      

Pim Huizing                 :  Bestuurslid (penningmeester) Stichting Herstelling 

   Bestuurslid (penningmeester) Haarlemse Opera Vereniging 

Bestuurslid (penningmeester) Stichting Singelconcerten Haarlem 

Lid van de Raad van Toezicht OOK Pedagogische Expertise Groep 

-   Lid arbitragecommissie Hockeyclub Bloemendaal 

   Voorzitter Cricketclub Bloemendaal 

Gerard van Gelswijck: Penningmeester Nederlandse Kring van Verzamelaars van Historische   

rekeninstrumenten 

Marcel Langenberg   :   Voorzitter VVE Oostdorsch (Zaandam) 

Marc Sterel                 :     Geen 
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Lijst van aan- en aftreden Bestuursleden Vereniging Museum ’t Kromhout 

Volgens de statuten worden bestuursleden benoemd voor een periode van 3 jaar 

Gerard van Gelswijck  benoemd 1995-1998-2001-2004-2007-2010-2013-2016-2019-2022- 

Maurice de Gruyter     benoemd : 2010-2013-2016-2019-2022- 

Pim Huizing                 benoemd : 2018-2021-2024- 

Marcel  Langeberg  benoemd : 2019-2022- 

Marc Sterel                 benoemd :2021-2024- 

Jan Woldman                  benoemd :2021-2024- 

Kromhout ereleden per maart 2022 

H. Hazelhoff Roelfzema  

J. Messelaar  

H. Mannaert   

G. van Gelswijck 

 

MISSIE: 

Museum ’t Kromhout vertegenwoordigt als instelling het technisch industrieel cultuur erfgoed 

van de Nederlandse Stoom en Dieselscheepsmotoren en in het bijzonder die van de Kromhout 

Motorenfabriek in Amsterdam. 

Het museum is uniek in zijn soort mede omdat de  opgestelde motoren werkend worden 

vertoond. 

Het informatieve en ook het educatieve karakter dat wordt uitgedragen geeft een beeld van de 

stand der techniek, werkomgeving en het ambacht uit die tijd. 

De toegankelijkheid voor de samenleving van het museum wordt door haar locatie maar ook 

door haar bereikbaarheid via de multimedia versterkt. 

Het archief is voor iedereen toegankelijk en bestaat uit een Bibliotheek, Fabrieksarchief van de 

Amsterdamse Kromhoutmotorenfabriek en veel beeldmateriaal. 

Doelstelling: 

De vereniging heeft tot doel ‘Het verzamelen, bewaren en doorgeven van historische kennis op 

het gebied van de mechanische scheepsvoortstuwing en scheepsbouw. 
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Zij erkent hiermee ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. het behouden van het 

technisch industrieel cultuurerfgoed. 

Zij wil dit doel bereiken door het bijeenbrengen van een collectie van bij voorkeur 

scheepsvoortstuwing machines als stoommachines en verbrandingsmotoren, daarnaast ook het 

doen van onderzoek, het verzamelen en behouden van bijbehorende documentatie van de in het 

algemeen in Nederlandse fabrieken gebouwde motoren, in het bijzonder de producten van de  

voormalige  ‘Kromhoutmotorenfabriek’ en deze collecties toegankelijk maken voor het publiek 

KERNWAARDEN: (ethisch kompas) 

Inspirerend   

Informatief   

Educatief 

Klantgericht 

Horizon Museum ’t Kromhout 2026 

Museum ’t Kromhout is in 2026 na 52 jaar uitgegroeid tot een plaats waar kennis over het 

industriële tijdperk met betrekking tot fabricage van stoomwerktuigen en verbrandingsmotoren 

voornamelijk die voor gebruik van de voortstuwing van vaartuigen, bij voorkeur van 

Nederlandse fabricage en in het bijzonder die van de Amsterdamse Kromhout Motorenfabriek.  

Het museum zelf is behuisd in een goed onderhouden, historische overdekte - gesloten hal waar 

men met veel passie wordt ontvangen. 

De rondleidingen en uitleg geschiedt deels digitaal met infoschermen en deels persoonlijk     

door goed opgeleide vrijwilligers. 

Met de bezoekerscapaciteit is rekening gehouden zowel in de opvang als door flexibele inzet van 

medewerkers. 

De kennis verkregen door kennisoverdracht van betrokkenen en door onderzoek wordt 

overgedragen door middel van demonstraties van motoren, informatie uit archief, cursussen en 

groepsrondleidingen. 

Het museum geeft een historisch beeld van het oostelijk havengebied waar scheepsbouw en 

gerelateerde industrie heeft plaatsgevonden. 

Informatie over de wereld van scheepswerkers, hun arbeidsomstandigheden en werkklimaat 

wordt in het Museum ruimschoots aangeboden. 

Er is een informatieve verbinding gelegd met aangrenzende musea zoals het 

Scheepvaartmuseum (maritieme gedeelte) en het Nemo (technisch gedeelte). 

Deze verbinding is mogelijk ook fysiek gerealiseerd met een “vaarverbinding”. 

Het digitale informatieplatform is voor een iedereen toegankelijk en verleent zo nodig 

ondersteuning aan de velen nog steeds gebruikers van Kromhoutmotoren. 
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Het museum is afgestemd (bereikbaarheid en presentatie) naar de wensen van zijn bezoekers 

jong en oud, technisch en niet technisch en is een ware belevenis.  


