
Verkort jaarverslag over het jaar 2018 van St. Nieuwesteeg Vijf 
Leeuwarden (Museum de Grutterswinkel). 

 
Bestuursverslag over 2018 
 
 
Het jaar 2018 was voor de Stichting een bijzonder jaar. In 2017 was door de negatieve 
exploitatie tot en met 2016 het eigen vermogen tot een minimum gereduceerd en was de 
liquiditeitspositie zorgelijk geworden. 
 
Na enkele bestuurswisselingen in 2017 en 2018 zijn in 2017 een langlopende lening 
verkregen van een particuliere onderneming van € 5.000,00 en is van twee Leeuwarder 
Fondsen een bijdrage in het vermogen ontvangen van eveneens € 5.000,00. 
Hiermee was de continuïteit in elk geval weer voor enige tijd veiliggesteld. 
 
In 2018 is het beleidsplan verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierbij zijn taken en 
doelstellingen verder verduidelijkt en beter verdeeld over de vrijwilligers. 
 
Het feit dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa was heeft de Stichting een 
flinke opleving van de activiteiten in 2018 bezorgd, hetgeen in de exploitatie zeer duidelijk tot 
uitdrukking komt. 
 
Al met al zien wij terug op een heel goed verlopen 2018 en zijn de financiële zorgen 
aanzienlijk minder geworden. 
Ook heeft een verlaging van de huur, na onderhandeling met de verhuurder in 2018 een 
positieve invloed gehad op de exploitatie. Deze huur is voor de toekomst op deze wijze 
veiliggesteld door de verhuurder, die het pand in eigendom met het huidige huurcontract zal 
overdragen aan een nieuwe eigenaar. 
 
Voor 2019 verwachten wij een lager resultaat, maar zijn van mening dat de positieve effecten 
van CH2018 nog wel enige tijd zullen doorwerken. Daarnaast zullen wij inzetten op een 
groter bereik van publiek in binnen- en buitenland, door het verbeteren van het assortiment en 
investeringen in de doelstellingen door het organiseren op exposities betreffende de 
oorspronkelijke detailhandelsgeschiedenis. 
 
Wij danken onze medewerkers, allen vrijwilligers, die ervoor hebben gezorgd dat de 
Grutterswinkel is wat zij nu is en hard meewerken aan het veiligstellen van de continuïteit.  
 
Leeuwarden, 20 mei 2019 
 
 
Het Bestuur. 
 

 

 



Resultaten 

De resultaten kunnen als volgt worden weergegeven: 
 
   2018    2017 
   €1.00

0 
   €1.00

0 Baten        
        
Opbrengsten uit activiteiten onder aftrek van de 
inkoopkosten 

  52    28 
        
Lasten        
        
Huur pand en huisvestingslasten 15    19   
Exploitatiekosten 12  27  9  28 
        
Opbrengsten    25    0 
        
Rentebaten 0    0   
Rentelasten lening 0    0   
   0    0 
        
Netto opbrengsten   25 

 
   0 

        
Bestemming als volgt:        
Algemene reserve   20    0 
Bestemmingsreserve Exposities   5    0 
   25    0 

Samenstelling van het vermogen: 
 
   31.12.2018    31.12.2017 
   €1.00

0 
 %    €1.00

0 
 % 

            
Inventaris   1  2    1  25 
            
Voorraden    1  2    1  25 
            
Geldmiddelen   28  96    8  200 
            
Langlopende Leningen   -4  -13    -5  -125 
            
Overige posten:            
Diverse vorderingen 5      2     
Diverse schulden -1      -3     
   4  13    -1  -25 
            
Vermogen   29  100    4  100 


