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Toelichting
Vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: subsidies en donaties, verkrijgingen krachtens
legaat of erfstelling, vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties en andere verkrijgingen
en baten.
De stichting heeft een bestemmingsreserve om de continuïteit van het museum te kunnen borgen.
Inkomsten
De reguliere inkomsten van het museum bestaan voornamelijk uit de jaarlijkse subsidie van de
gemeente Vught en daarnaast vergoedingen voor lezingen en rondleidingen en verkoop van
museumartikelen. Voor de bekostiging van bijzondere projecten zoals wisseltentoonstellingen doet het
museum ook een beroep op bijdragen van de Vrienden van het Vughts Museum en donaties van
fondsen en andere geldgevers.
Uitgaven
De stichting besteedt de inkomsten aan het onderhouden van de permanente expositie, het maken
van wisseltentoonstellingen, het verzorgen van rondleidingen en lezingen en activiteiten voor
bijzondere doelgroepen zoals jeugd in Vught en omstreken.
Jaarresultaat 2021
Het museum boekte in 2021 een positief resultaat van 17.782 euro. De belangrijkste verklaring
hiervoor is de overdracht in oktober 2021 van de financiële middelen van de Vereniging Vrienden rond
het Vughts Museum aan onze stichting. Het museum kan niet vrijelijk over deze middelen beschikken.
Voor de bijdragen van de Vrienden wordt een aparte bankrekening aangehouden (‘vriendenrekening’).
Het saldo op deze rekening bedroeg ultimo 2021 17.278 euro. Het museum organiseert jaarlijks een
bijeenkomst voor de Vrienden. Daarin doet het museum aan de Vrienden een voorstel voor een
financiële bijdrage voor een of meerdere projecten. Pas na goedkeuring van de Vrienden tijdens een
jaarlijkse bijeenkomst kan deze bijdrage aan de vriendenrekening worden onttrokken.
Aan de opbrengstenkant zien we daarnaast een incidentele Coronabijdrage van de gemeente Vught.
Aan de uitgavenkant zien we in vergelijking met vorig jaar hogere tentoonstellingskosten, vooral als
gevolg van noodzakelijke reparaties en aanpassingen in de permanente tentoonstelling.
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