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1.1 Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting gecontroleerd.
De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring.

1.2 Algemeen
Oprichting stichting
De Stichting Nationaal Glasmuseum is in 1957 opgericht door de toenmalige N.V. Koninklijke
Nederlandsche Glasfabriek Leerdam. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer
41118032.
Stichtingsdoel
De stichting heeft als doel:
a. Het in standhouden van museumcollectie(s) op het gebied van kunstvoorwerpen en voorwerpen
betrekking hebbende op de glasindustrie, kunstwerken van glas en collecties van glaswerk van alle tijden en
plaatsen, zowel uit het verleden als het heden;
b. Het ondersteunen van rechtspersonen/organisaties die zich bezighouden met het instandhouden van een
centrum tot bevordering van behoud van en belangstelling voor het ambachtelijk glasblazen alsmede het
bevorderen van de belangstelling van de (verdere) ontwikkeling voor glas in de breedste zin van het woord;
c. Het zorgen voor de ondersteuning van de (verdere) ontwikkeling en instandhouding van het Nationaal
Glasmuseum Leerdam en Glasblazerij Leerdam (ondergebracht in Stichting Glas), beiden gericht op het
informeren en enthousiasmeren van het publiek voor het materiaal glas in alle voorkomende verschijningen.
Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur van de stichting werd in de periode van 1 januari 2015 tot en met 29 augustus 2015 gevoerd
door de heer A.J.H. Weijsters. Met ingang van 9 november 2015 wordt het bestuur gevoerd door de heer
L.J.C. Huberts.
De Raad van Toezicht bestaat in 2015 uit:
-Voorzitter: De heer A.R.A. van Engelen
-Lid: De heer G.J. KLeinrensink
-Lid: De heer W. van Iperen (vanaf 7 augustus 2015)
-Lid: De heer J.H. van Beem (vanaf 29 oktober 2015)
-Lid: Mevrouw J.L.S. Hagman (tot en met 28 oktober 2015)
-Lid: Mevrouw S.J.M. van Bakel (tot en met 29 oktober 2015)
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-Lid: Mevrouw L.A.H. van de Wiel (tot en met 9 september 2015).
Huisvesting
Stichting Nationaal Glasmuseum is gevestigd aan de Lingedijk 28-30 te Leerdam.
Vennootschapsbelasting
De stichting is vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting.
Vrijstelling successie- en schenkingsrecht
Met ingang van 1 januari 1997 behoort het Nationaal Glasmuseum tot de aangewezen musea, waarvan de
collectie van nationaal of regionaal cultureel belang is. Verkrijgingen door deze musea zijn vrijgesteld van
successie- en schenkingsrecht. Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Nationaal Glasmuseum
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Stichting Glas
Stichting Glas functioneert als een Fiscaal Fondswervende Instelling ten behoeve van Stichting Nationaal
Glasmuseum. Een eventueel positief resultaat van Stichting Glas wordt als gift overgemaakt aan Stichting
Nationaal Glasmuseum. Laatstgenoemde stichting verantwoord deze bate in de staat van baten en lasten.
Een eventueel negatief resultaat wordt door de Stichting Nationaal Glasmuseum aangezuiverd en als last
verantwoord in de staat van baten en lasten.
Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2014 zijn ontleend aan het rapport van Van Noord
Accoutants en Belastingadviseurs, zoals opgesteld d.d. 26 maart 2015.
Verwerking van het negatief exploitatieresultaat 2014
Het negatief exploitatieresultaat ad € 110.154 is in mindering gebracht op de Overige reserves.
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2015
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventarissen
Geschonken kunstvoorwerpen
Aangekochte kunstvoorwerpen

1

2.871.014
68.941
185.373
133.107

2.946.861
97.893
185.373
132.884
3.258.435

3.363.011

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Controleverklaring afgegeven

2

-

156.998

11

15.483

3

4

11

172.481

21.936

35.435

3.280.382

3.570.927
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31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal
Herwaarderingsreserve Geschonken
kunstvoorwerpen

-477.245

-275.176

185.373

185.373

5

-291.872
LANGLOPENDE SCHULDEN

6

Andere obligaties en onderhandse
leningen
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden

7

8

1.000.000
1.715.951
588.900

-89.803

1.000.000
1.715.951
614.731
3.304.851

3.330.682

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

Controleverklaring afgegeven
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-

9.207

9.293
240.374
17.736

6.644
295.744
18.453

10
11
12

267.403

330.048

3.280.382

3.570.927
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2.2 Exploitatierekening over 2015

€
Baten
Afdracht/aanzuivering saldo Stichting
Glas
Lasten
Directe kosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige lasten

Exploitatieresultaat

Controleverklaring afgegeven

€

Realisatie
2014
€

177.806

178.030

-182.687

-143.759

13

14
15
16

Som der lasten

Financiële baten en lasten

Realisatie
2015
€

17

-4.881

34.271

748
83.056
21.221

605
78.028
-26.423
105.025

52.210

-109.906

-17.939

-92.163

-92.215

-202.069

-110.154
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Echter, gezien de financiële positie van de stichting is haar
voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de activiteiten is echter niet onmogelijk.
De omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaat aan de continuïteit van de stichting betreffen de
negatieve exploitatieresultaten over 2012, 2013, 2014 en 2015 (mede als gevolg van de aanzuivering van het
exploitatieresultaat van Stichting Glas) en de als gevolg hiervan toenemende liquiditeitsdruk. De stichting is
dan ook afhankelijk van toekomstige positieve exploitatieresultaten en, ondanks de fors negatieve waarde van
de renteswap, continuering van de financiering door de bank onder de huidige voorwaarden.
Voor langdurige borging van de continuïteit zal het museum op korte termijn meer externe structurele
financiële ondersteuning moeten verkrijgen en/of inkomsten op een hoger niveau realiseren. Dit staat los
van ingrijpende kostenbeperkende maatregelen. De eerste stappen zijn hiervoor gezet, maar zullen bij
effectuering pas echt resultaat opleveren vanaf 2017. Voor de tussenliggende periode is door de Gemeente
Leerdam een noodkrediet ter beschikking gesteld.
Gelieerde partijen
Stichting Nationaal Glasmuseum is gelieerd aan Stichting Glas. De materiële vaste activa in eigendom van
Stichting Nationaal Glasmuseum worden gebruikt door Stichting Glas, welke voor het pand en de glasovens
ook een huurvergoeding betaald. Stichting Glas treedt bovendien op als FFI voor Stichting Nationaal
Glasmuseum.
Financiele instrumenten
De stichting heeft in het verleden een renteswap afgesloten voor het afdekken van het renterisico op een
tweetal variabel rentende leningen. De renteswap zet de variabele rente op de leningen (gebaseerd op 3maands Euribor) om in een vaste rente van 3,65% en heeft een balansdatum een hoofdsom van € 1.715.951
en een resterende looptijd van 25 jaar. De kritische kenmerken van de swap en de leningen komen overeen
voor wat betreft de hoofdsom en de rentestructuur. De looptijd en de afrekenmomenten verschillen echter
van elkaar.
De marktwaarde van het derivaat bedraagt per 31 december 2015 € 804.904 negatief (2014: € 928.394
negatief). Vanwege de toepassing van kostprijshedge accounting dient slechts het deel van deze negatieve
waarde dat betrekking heeft op het ineffectieve deel van de hedge, als gevolg van de afwijkende looptijd en
afrekenmomenten, verantwoord te worden. Dit bedrag is echter verwaarloosbaar en daarom niet
verantwoord in de staat van baten en lasten.
Bij het aangaan van het derivaat is overeengekomen dat deze een negatieve marktwaarde mag hebben van ten
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hoogste € 700.000, alvorens de bank kan verzoeken extra dekking te verschaffen. Dit is vervolgens verhoogd
naar € 1.300.000 ultimo 2015 (ultimo 2014: € 1.000.000). Er is geen sprake van zogenaamde 'margin calls'.
Inmiddels is het bestuur in overleg met de Rabobank over het toekomstbestendig maken van deze
financiering. Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening was de uitkomst van dit overleg nog niet
bekend.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Nationaal Glasmuseum zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Investeringssubsidies en sponsoring worden afzonderlijk verantwoord onder de langlopende schulden en
overeenkomstig de levensduur van het actief ten gunste van het resultaat gebracht.
De geschonken kunstvoorwerpen worden gewaardeerd op de ten tijde van de schenking door een
(gecertificeerd) taxateur vastgestelde waarde. De aangekochte kunstvoorwerpen worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de economische
realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol.
Herwaardering
Herwaarderingen worden opgenomen onder de herwaarderingsreserve onder aftrek van de latent
verschuldigde belastingen.

Controleverklaring afgegeven
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Langlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Overlopende passiva
Overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en subsidies/bijdragen enerzijds, en
anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Netto omzet
De opbrengsten betreffen de in het verslagjaar ontvangen baten.
Overheidssubsidies
Investeringsubsidies in verband met de aanschaf van vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende
passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen.
Directe kosten
De directe kosten betreffen de direct aan de opbrengsten toe te rekenen lasten.
Afschrijvingen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Onder de afschrijvingen is ook de vrijval van de investeringssubsidie en sponsoring verantwoord.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Controleverklaring afgegeven
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Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Controleverklaring afgegeven
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2.4 Toelichting op de balans
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebou- Inventarissen Geschonken Aangekochte
wen en kunstkunstvoorterreinen
voorwerpen
werpen
€
€
€
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

3.330.072

143.084

185.373

132.884

3.791.413

-383.211

-45.191

-

-

-428.402

Boekwaarde per 1 januari 2015

2.946.861

97.893

185.373

132.884

3.363.011

Investeringen
Afschrijvingen

-75.847

4.088
-33.040

-

223
-

4.311
-108.887

Saldo mutaties

-75.847

-28.952

-

223

-104.576

3.330.072

147.172

185.373

133.107

3.795.724

-459.058

-78.231

-

-

-537.289

2.871.014

68.941

185.373

133.107

3.258.435

0-20%

10-20%

0%

0%

Mutaties

Stand per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Boekwaarde per
31 december 2015
Afschrijvingspercentages

Circa 60% van de tentoongestelde kunstcollectie behoort niet tot het eigendom van de stichting. Er is met de
eigenaren, het ministerie van OC&W en de Vereniging Rembrandt een bruikleenovereenkomst voor
onbepaalde tijd afgesloten. Dit deel van de collectie is in 2002 door het veilinghuis Christie's te Amsterdam
getaxeerd op € 1.220.657. Dit bedrag is niet opgenomen in het kunstvermogen van de stichting.
In 2013 is een bijzondere waardevermindering doorgevoerd met betrekking tot het pand Lingedijk 28-30 te
Leerdam van € 226.459. De getaxeerde waarde per 31 december 2013 bedroeg € 2.400.000. Hierbij is
rekening gehouden met de investeringssubsidie en sponsoring welke als langlopende schulden verantwoord
zijn en op de boekwaarde zoals vermeld in bovenstaande activastaat in mindering dienen te worden gebracht.

Controleverklaring afgegeven
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Vorderingen
31-12-2015
€

31-12-2014
€

-

156.998

11
-

34
15.449

11

15.483

2.749
14.040
5.147

9.970
4.001
21.464

21.936

35.435

2 Debiteuren
Debiteuren
Dit betreft een vordering op Stichting Glas
3 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen schadevergoedingen

4 Liquide middelen
ABN AMRO
Rabobank
Diverse banken

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 2015
Onttrekking in boekjaar
Stand per 31 december 2015

Herwaarderingsreserve
Geschonken
kunstvoorwerpen
€
€
-275.176
185.373

Totaal

€
-89.803

-202.069

-

-202.069

-477.245

185.373

-291.872

2015
€

2014
€

Stand per 1 januari
Toevoeging

185.373
-

108.308
77.065

Stand per 31 december

185.373

185.373

5 Herwaarderingsreserve Geschonken kunstvoorwerpen

Deze herwaarderingsreserve betreft de niet gerealiseerde waardeveranderingen ten opzichte van de
verkrijgingsprijs van de geschonken kunstvoorwerpen welke nihil bedraagt.

Controleverklaring afgegeven
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6 Langlopende schulden

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.000.000

1.000.000

7 Andere obligaties en onderhandse leningen
Lening Gemeente Leerdam

Deze aflossingsvrije lening is verstrekt op 20 april 2009 en heeft een looptijd van dertig jaar. Er is over de
gehele lening geen rente verschuldigd. Stichting Nationaal Glasmuseum is te allen tijde gerechtigd de lening
geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen.
Als zekeheid ten behoeve van de Gemeente Leerdam is gesteld:
- tweede respectievelijk derde hypotheek van € 1.000.000 op de onroerende zaken gelegen aan de Lingedijk
28-30 te Leerdam.

31-12-2015
€

31-12-2014
€

325.000
1.390.951

325.000
1.390.951

1.715.951

1.715.951

Leningen o/g
Lening Rabobank 3413.910.523
Lening Rabobank 3360.905.561

Door de Rabobank zijn geldleningen verstrekt met een hoofdsom van € 1.865.951 ter financiering van de
aankoop/verbouw van de onroerende zaken aan de Lingedijk 28-30 te Leerdam. Op de lopende leningen
behoeft niet tussentijds te worden afgelost met dien verstande dat de lening 3413.910.523 uiterlijk per 31
december 2038 en de lening 3360.905.561 uiterlijk per 29 februari 2040 afgelost moet zijn. De rente is
gebaseerd op 3-maands Euriobor verhoogd met een individuele opslag. Middels het afsluiten van een
renteswap is de variabele rent omgezet in een vaste rente.
Als zekerheden ten behoeve van de Rabobank zijn gesteld:
- eerste hypotheek van € 1.720.000 op de onroerende zaken gelegen aan de Lingedijk 28-30 te Leerdam;
- pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen op Stichting Glas te Leerdam uit hoofde van te
ontvangen huurpenningen;
- de huurder, Stichting Glas, heeft de akte beëindiging huur en gebruiksrechten van de door Stichting Glas
en Stichting Nationaal Glasmuseum afgesloten huurovereenkomst(en) met betrekking tot Lingedijk 28 en 30
te Leerdam, bij verstrekking van de financiering ondertekend.

Controleverklaring afgegeven
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31-12-2015
€

31-12-2014
€

588.900

614.731

8 Overige schulden
Investeringssubsidie en sponsoring

De ontvangen investeringssubsidie en sponsoring wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Deze post valt
vrij via de exploitatierekening, gelijklopend met de afschrijvingstermijn van de betreffende investering. De
vrijval van deze post en afschrijving van de investering worden gesaldeerd weergegeven onder de
afschrijvingen.
Kortlopende schulden
31-12-2015
€

31-12-2014
€

-

9.207

9.293

6.644

240.374

295.744

1.000
16.736

4.251
14.202

17.736

18.453

9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
10 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
11 Overige schulden
Nog te betalen Stichting Glas
12 Overlopende passiva
Reservering accountantskosten
Rente- en bankkosten

Controleverklaring afgegeven
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2.5 Toelichting op de exploitatierekening
Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

165.000
12.000
806
-

165.000
12.000
750
280

177.806

178.030

-182.687

-143.759

748

605

75.847
33.040
108.887
-25.831

75.673
42.965
118.638
2.421
-43.031

83.056

78.028

11.503
9.718

12.951
-39.374

21.221

-26.423

11.503

2.909
10.042

11.503

12.951

Overige baten
Verhuur Lingedijk 28-30
Verhuur glasovens
Giften
Schenking collectie

13 Afdracht/aanzuivering saldo Stichting Glas
Saldo Stichting Glas
14 Directe kosten
Onderhoud collectie
15 Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventarissen
Boekwinst inventaris
Vrijval investeringssubsidies en sponsoring

16 Overige lasten
Huisvestingslasten
Algemene lasten

Huisvestingslasten
Onderhoud gebouwen
Onroerende zaakbelasting

Controleverklaring afgegeven
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Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

3.080
6.638

3.328
2.940
-45.642

9.718

-39.374

12
-92.175

46
-92.261

-92.163

-92.215

12

46

91.889
286

92.059
202

92.175

92.261

Algemene lasten
Reparatie inventaris bliksemschade
Accountantskosten
Schadevergoedingen ontvangen

17 Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen o/g
Rente overige schulden

Leerdam, 31 maart 2016
Stichting Nationaal Glasmuseum

Naam ondertekenaar
De directie

De heer L.J.C. Huberts

Controleverklaring afgegeven
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Stichting Nationaal Glasmuseum
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Stichting Nationaal Glasmuseum
T.a.v. het bestuur en de Raad van Toezicht
Lingedijk 28-30
4142 LD Leerdam

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aan: de leden van het bestuur en de Raad van toezicht.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina 3 tot en met pagina 16 opgenomen jaarrekening 2015 van
Stichting Nationaal Glasmuseum te Leerdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2015 en de exploitatierekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
bestuursverslag, beide in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies
Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet - en regelgeving opgenomen
bepalingen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet - en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Cultuursubsidies Instellingen. Dit
vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg

van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet - en regelgeving, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte
financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Nationaal Glasmuseum per 31 december en van het resultaat over
2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Continuïteitsveronderstelling’ in de grondslagen van de
jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de stichting afhankelijk is van een positieve toekomstige
resultaatontwikkeling. Deze conditie duidt op het bestaan van een onzekerheid van materieel
belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling
van de stichting. Deze situatie doet geen afbraak aan ons oordeel.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies
Instellingen is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Hoeven, 31 maart 2016.

Accountantskantoor Van Kester B.V.

w.g. A.J.M. van Kester
Registeraccountant

