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Stichting ENIJM - Exploitatie Nederlands IJzermuseum

De stichting is geregistreerd als ANBI

KvK-nummer: 9102167

RSIN-nummer: 809692818

Contactgegevens: Hutteweg 24

7071 BV ULFT

info@nederlandsijzermuseum.nl

Doelstelling van de stichting: Het verzamelen en exposeren van ijzerproducten

alsmede het in beeld brengen en het wekken van 

belangstelling voor de historische ontwikkeling van

de ijzerindustrie en alles wat daarmee verband houdt.

Bestuurssamenstelling: P.van Toor voorzitter

F.van Doesum secretaris

R.Immink penningmeester

G.van Aalst lid

mailto:info@nederlandsijzermuseum.nl


Stichting ENIJM
Balans per 31 december 2021 (in euro’s)

Activa

Website 3.026                       1.513                       

Te vorderen BTW -                            -                            

Liquide middelen (RABO) 2.832                       1.686                       

Totaal 5.858                       3.199                       

Passiva

Eigen Vermogen 01-01 5.010                       5.858                       

Resultaat lopend jaar 848                           (3.359)                      

Eigen vermogen 31-12 5.858                       2.499                       

Stichting CNIJM 700                           

Af te dragen BTW -                            -                            

Totaal 5.858                       3.199                       

2020

2020 2021

2021



Stichting ENIJM 
Resultatenrekening

Opbrengst bezoekers 24                             58                             

Verkopen winkel 246                           400                           

Opbrengst rondleidingen 1.111                       760                           

Baten uit activiteiten 1.381                      1.218                      

Subsidies 6.500                       3.600                       

Sponsoren 2.500                       1.865                       

Baten uit giften 9.000                      5.465                      

btw teruggave 571                           117                           

overige baten -                            187                           

Totaal Baten 10.952                     6.987                       

huur depot 6.825                       6.600                       

gas, water, electra 207                           249                           

afschrijving website 1.513                       1.513                       

Kosten media 533                           883                           

kantoorkosten secretariaat -                            123                           

verzekeringen 171                           194                           

vergaderkosten 291                           -                            

overige kosten 390                           665                           

bankkosten 175                           138                           

afrondingen (1)                              (19)                            

Totaal Lasten 10.104                     10.346                     

Resultaat boekjaar 848                           (3.359)                      

2020 2021



TOELICHTING Stichting ENIJM

Financieel jaarverslag ENIJM 2021

Prognose 2022 Stichting ENIJM.

De huur van de depotruimte is per 01-01-2021 gestegen van 525,- naar 550,-. de kosten voor water en licht 

blijven naar verwachting circa 50,- per maand. Aangezien het museumbezoek door de coronacrisis vanaf maart 

2020 volledig is stilgevallen, hebben we sindsdien geen inkomsten meer uit de rondleidingen en uit de vrije 

giften. In de 2021 was deze situatie ongewijzigd. 

In 2022 verwachten we de publieksactiviteiten weer te kunnen hervatten, nadat de coronarestricties zijn 

opgeheven. Ook verwachten we dat het even zal duren voordat de bezoekersaantallen weer zijn aangetrokken. 

We houden er rekening mee dat we daardoor wederom het toeristenseizoen goeddeels zullen mislopen voor 

wat betreft de publieksinkomsten. De ontwikkeling van het IJzermuseum op het DRU-Industriepark geeft goede 

vooruitzichten om vanaf 2022 structureel positief resultaat te kunnen boeken.

Belangrijke aandachtspunten in 2021 waren:

–      Er werd gewerkt aan de visie en het nieuwe verdienmodel voor het Nederlands IJzermuseum in de nieuwe opzet van het 

DRU Industriepark.

–      Op basis van de nieuwe opzet worden de museale plannen uitgewerkt met daarbij passende financiële modellen. 

Daarmee ontstaat er een gezonde exploitatie van de Stichting ENIJM.

–      In 2021 is de museale exploitatie vanwege de Coronasituatie beperkt geweest met nauwelijks mogelijkheden voor 

groepsrondleidingen op het DRU-Industriepark en in het gebouw de Afbramerij, alwaar de kerncollectie toegankelijk is.

–      In de coronatijd is het een hele opgave geweest om de onkosten gedekt te houden. Met name de kosten voor de huur van 

het museumdepot in Sinderen (€ 525,- per maand) geeft onkosten die vanwege de coronarestricties niet structureel gedekt 

waren. Met donates en sponsorbijdragen die we hebben mogen ontvangen is het gelukt om de kosten deels te dekken. Het 

eigen vermogen was toereikend om het resterend tekort te dekken.



Stichting CNIJM - Collecties Nederlands IJzermuseum

De stichting is geregistreerd als ANBI

KvK-nummer: 9102168

RSIN-nummer: 816068902

Contactgegevens: Hutteweg 24

7071 BV ULFT

info@nederlandsijzermuseum.nl

Doelstelling van de stichting: Het in beeld brengen en wekken van belangstelling

voor de historische ontwikkeling van de winning en

verwerking van ijzer en wat in de ruimste zin daarmee

verband houdt.

Bestuurssamenstelling: P.van Toor voorzitter

F.van Doesum secretaris

R.Immink penningmeester

G.van Aalst lid

mailto:info@nederlandsijzermuseum.nl


Stichting CNIJM
Balans per 31 december 2021

Jaar 

Activa

Collectie -                            -                            

Bibliotheek/ lectuur 371                           371                           

Rabobank 1.062                       252                           

Stichting ENIJM 700                           

Totaal Activa 1.433                       1.323                       

Passiva

Eigen vermogen 1-1 1.353                       1.433                       

Resultaat 80                             (110)                         

Eigen Vermogen 31-12 1.433                       1.323                       

Stichting ENIJM -                            

Totaal Passiva 1.433 1.323

Het negatieve resultaat over het boekjaar 2021 is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

2020 2021

2020 2021



Stichting CNIJM 
Resultatenrekening

schenkingen 200                           -                            

Totaal baten 200                           -                            

bankkosten 120                           110                           

Totaal lasten 120                           110                           

Resultaat boekjaar 80                             (110)                         

2020 2021



TOELICHTING Stichting CNIJM

Financieel jaarverslag CNIJM 2021

Prognose 2022 Stichting CNIJM

De stichting stelt haar collectie om niet ter beschikking aan de Stichting ENIJM. Als onderdeel van de voorwaarden draagt 

deze stichting de kosten voor depot en verzekering van de collectie.

Voor stichting CNIJM verwachten we geen bijzonderheden in 2022. De bankkosten kunnen worden bekostigd uit de 

incidentele schenkingen.



Grondslagen van de financiële verslaglegging - Stichtingen ENIJM en CNIJM

Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materi ële vaste activa

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Netto-omzet

Kosten exclusief afschrijvingen

Afschrijvingen op vaste activa

Inkomstenbelasting (op Winst uit Ondernemen)

De in de winst- en verliesrekening begrepen kosten worden berekend op basis van historische kostprijs.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het commerciële resultaat voor belastingen, rekening houdend met 

De afschrijvingen worden berekend, rekening houdend met de geschatte economische levensduur, de historische kostprijs 

Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening 

door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een 

accountantsverklaring.

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met de daarover berekende lineaire 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. 

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekeningregime als bedoeld in artikel 2:396 BW.

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar verrichte diensten.


