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Bestuursverslag

Ede, 

Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2019 van de Stichting Historisch Museum Ede.

De Jaarrekening sluit met een nadelig saldo van  € 1.746

Dit is als volgt opgebouwd:

Totaal lasten € 123.006

Eigen baten € 1.081

Budgetsubsidie Gemeente Ede € 115.179

Vrijgevallen Reservering € 5.000

 

Nadelig Saldo € 1.746

Voor nader inzicht in baten en lasten wordt verwezen naar de hierna volgende 
toelichting.



Ontwikkelingen

In 2019 is Cultura Erfgoed, voor het eerst, het hele jaar functioneel geweest.

Cultura Erfgoed is een samenwerkingsproject van het gemeentearchief, Vereniging 
Oud Ede, Archeologie, Historisch Museum Ede, Platform Militaire Historie Ede en 
Cultura. 

Daarnaast blijven voor het Museum de presentatie van het Verhaal van Ede en de 
daarbij behorende collectiestukken belangrijke items. Hieraan blijven we door middel 
van tijdelijke tentoonstellingen uitvoering geven, waar mogelijk in samenwerking met 
andere musea en organisaties.

30 april 2019

J. Floor, voorzitter

G. Gemert, penningmeester













Toelichting

Balans

Vlottende activa

De post “Overige vorderingen” heeft betrekking op vooruitbetalingen die in het boekjaar 2020 horen.

Bestemmingsreserves/Reserveringen

De posten: Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed en PR en aankleding Cultura Erfgoed zullen 
gehandhaafd blijven.

Het bestemmingsfonds ENKA reünievereniging zal gehandhaafd blijven, dit geld hebben wij in 2013 
ontvangen van de vereniging en is bedoeld om hun website in de lucht te houden. In 2020 zal, dit 
budget voor een deel worden besteed.

De reservering NK wielrennen is vrijgevallen.

De Post Expositie Astrant is toegevoegd omdat het bestuur € 3.000 heeft toegezegd voor de expositie 
die in 2020 zal plaats vinden.

Baten en Lasten

Museumkosten

Het Historisch Museum Ede had 2 exposities in de expositie ruimte in de Galerie in Cultura begroot. 
Helaas konden wij er slechts 1 uitvoeren.

Specifieke Baten HME

Voor het verhuren van een gedeelte van het depot hebben wij € 170 ontvangen.

Van de Stichting Cultuurfonds Ede hebben wij voor de expositie Bombardementen in het kader van 

het project 75 jaar Bevrijding Ede € 750 ontvangen.


