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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
Algemeen
De jaarrekening van Stichting Museumpark Archeon statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn,
KvK 27346253, is opgesteld conform 'Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving van organisaties
zonder winststreven zoals van kracht per 1 januari 2017 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Doelstelling
Stichting Museumpark Archeon heeft als doelstelling het voor een zo breed mogelijk publiek, de
invloed van de Romeinse aanwezigheid ten tijde van de eerste eeuwen van onze jaartelling in
Zuid-Holland en Alphen aan den Rijn in het bijzonder, op een levende wijze aanschouwelijk maken.'
Zij realiseert dit middels het instandhouden van Museumpark Archeon en het Archeologiehuis ZuidHolland in zowel fysieke vorm en als instituut en maakt daarbij gebruik van de kerncollectie reconstructies van Archeon Novum v.o.f. alsmede van de in eigen beheer zijnde kerncollectie archeologische
voorwerpen
Samenstelling bestuur
de heer N.A. Geerlings, voorzitter
de heer K.C. Innemée, secretaris
de heer J.P. Veldman, penningmester
allen zijn 'Gezamenlijk bevoegd'. Een bestuurder wordt benoemt door Archeon Novum v.o.f.
Relatie met het archeologisch themapark Archeon Novum v.o.f.
Tussen de entiteiten Stichting Museumpark Archeon en Archeon Novum v.o.f. bestaat een nauwe relatie
die haar grond vindt in de statutaire en contractuele bepalingen ten aanzien van invloed op het beleid,
economische voordelen en risico's met betrekking tot de activiteiten. Een aantal bestuursbesluiten
behoeft de goedkeuring van Archeon Novum v.o.f.
Begroting
Stichting Museumpark Archeon is van oordeel dat de begroting voor haar geen sturingsmechanisme
voor de beheersing van de activiteiten is en heeft daarvan afgezien.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemene grondslagen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden, voor zover niet
anders is vermeld, volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke
posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen. Bij de
toerekening van de lasten is voor zover mogelijk uitgegaan van de causale relatie tussen baten en lasten.
Baten en lasten worden toegekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materieel vast actief
De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs onder aftrek
van naar tijdsgelang van de levensduur berekende lineaire afschrijvingen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat over het verslagjaar is bepaald door de baten te verminderen met de lasten over het
verslagjaar met inachtneming van vorengenoemde waarderingsgrondslagen.
Netto omzet
De netto-omzet is de opbrengst van de geleverde diensten, voorzover van toepassing exclusief de
over de omzet geheven omzetbelasting.
Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden rekening houdend met een economische levensduur van twaalf jaar voor
de museuminrichting respectievelijk zes jaar voor de tentoonstellingsinrichting naar tijdsgelang van de
verkrijgingsprijs zonder rekening te houden met een residuwaarde.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden de vrijwilligersvergoeding ex Wet IB 2001 art.
3.96 lid c conform de in de wet op de loonbelasting 1964 in art. 2 lid 6 gestelde regels. Aan hen zijn
geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZIHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
Geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is de som van liquide middelen minus kortlopende schulden
aan kredietinstellingen.

