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Aanleiding 
 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 
  

 
 
Aanleiding 
Kranenburgh heeft op 2 november 2015 een door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
tussenrapportage over 2015 ingediend. 
Daarnaast heeft Kranenburgh op 6 november 2015 een subsidieaanvraag voor 2016 
ingediend. 
 
Kernboodschap  
Het college heeft op 1 december jl. de tussenrapportage 2015 van Kranenburgh voor 
kennisgeving aangenomen, en de subsidie voor Kranenburgh voor 2016 toegekend. 

Inleiding 

Kranenburgh heeft een meer dan gemiddeld goede start gemaakt met een programmering 
die zich onderscheid in kwaliteit en authenticiteit. Daarmee draagt Kranenburgh bij aan de 
positieve profilering van Bergen als kunstenaarsdorp. Een bloeiend Kranenburgh is van 
betekenis als het gaat om cultuurbeleving met tentoonstellingen en educatie, maar ook als 
het gaat om participatie gezien de vele vrijwilligers die bij Kranenburgh werkzaam zijn. 
Daarnaast draagt Kranenburgh met haar vele bezoekers bij aan de versterking van een 
levendig centrum van Bergen en aan de lokale economie. Deze goede start betekent voor 
Kranenburgh ook een positief saldo aan inkomsten uit entree, winkel en horeca. Dit is ook 
terug te zien in de tussenrapportage 2015.  
 
Daarentegen blijven er ook aandachtpunten die ook bij de vaststelling 2014 en de 
toekenning 2015 zijn gemaakt, waaronder het achterblijven van de opbouw van eigen 
vermogen ondanks de sterk hogere inkomsten dan geraamd.   
Voor de organisatie is het ondanks het goede verloop sinds de opening, nog steeds zoeken 
naar de balans van inkomsten en uitgaven en het hierop aansluiten met de interne 
organisatie.  
 
In augustus van dit jaar is de Raad van Toezicht van Kranenburgh opgestapt. Als reden is 
aangegeven dat ondanks de succesvolle programmering er zorgen waren over met name 
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het achterblijven van het verder professionaliseren van de interne organisatie en de 
achterblijvende resultaten van fondsenwerving.  
De sponsorprogramma’s Kranenburgh Kring en Kraanvogels zijn succesvol, maar als het 
gaat om donaties blijven de inkomsten achter bij de raming in de begroting. Het bleek dat de 
eerder genoemde aandachtspunten (in het kader vaststelling 2014 en toekenning 2015) ook 
bij de voormalige Raad van Toezicht in beeld zijn geweest. Het was voor hen de reden voor 
het niet aangaan van een vast contract met de directeur. De inmiddels nieuwe Raad van 
Toezicht heeft met de directeur nieuwe afspraken gemaakt en er is sprake van extra 
aandacht vanuit de Raad van Toezicht op onder meer de interne bedrijfsvoering en relaties 
met sponsoren. 
 
Kranenburgh geeft aan dat het uitgangspunt voor het beoordelen van zowel de 
tussenrapportage 2015 en de aanvraag 2016 blijft het realiseren van het Bedrijfsplan 2013 
en de daarbij gepresenteerde meerjarenbegroting 2013-2017.  
In het coalitieakkoord is gesteld dat de subsidie voor Kranenburgh de komende jaren begroot 
blijft op € 500.000,-. Het collegebesluit voor de toekenning van de subsidie voor 2016 valt 
binnen dit kader. 
 
 
Tussenrapportage voortgang 2015 
Kranenburgh heeft een tussenrapportage aangeleverd ten aanzien van de huidige financiële 
en organisatorische stand van zaken.  
Voor het indienen van de tussenrapportage is aan Kranenburgh twee maal uitstel verleend 
(d.d. 29 juli 2015 en d.d. 7 oktober 2015) 
 
Financieel 
 
Eigen inkomsten 
De totale begroting van Kranenburgh voor 2015 bedraagt € 1.458.812,-. De gemeentelijke 
subsidie bedraagt 35 % van dit bedrag. De overige eigen inkomsten bestaan uit 
publieksinkomsten 15%, inkomsten uit horeca en winkel 8%, inkomsten uit verhuur e.d. 6%,  
en inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving 36%.  
Op basis van het bezoekersaantal in 2014 en de ervaring tot medio 2015, wordt voor 2015 
ook een hoger aantal bezoekers (55.000) verwacht dan oorspronkelijk geraamd in de 
meerjaren begroting 2013-2017 (35.000 bezoekers).  
Ook de opbrengst van de museumwinkel en de horeca voor 2015 worden (net als voor 2014)  
hoger verwacht. De marge is wel een punt van aandacht. Bij de horeca is de personele inzet 
hoger in verhouding met wat gebruikelijk is in de branche. Kranenburgh heeft besloten 
minder gebruik temaken van betaalde invalkrachten en meer vrijwilligers in te zetten. Dit 
moet uiteindelijk een besparing opleveren van  € 24.000,-  per jaar. Ook bij de winkel is de 
marge een punt van aandacht en worden de voorraadinkopen beperkt. 
 
In de eerste helft van 2015 zijn de inkomsten vanuit donaties (€ 26.250,-) achtergebleven bij 
de raming (€ 74.000,- voor heel 2015). De inkomsten vanuit het sponsorprogramma 
Kranenburgh Kring en Kraanvogels zijn contractueel vastgelegd en verlopen op schema. 
Voor heel 2015 zijn de inkomsten vanuit het programma Kranenburgh Kring geraamd op  
€ 60.000,- en vanuit het programma Kraanvogels op € 25.000,-. Deze laatste inkomsten 
worden in 2015 gereserveerd voor het realiseren van de zogenaamde Werkplaats (educatief 
atelier).  
Voor de komende periode wordt door Kranenburgh blijvend aandacht gegeven aan private  
sponsoring via het sponsorprogramma Kraanvogels en Kranenburgh Kring, en binden van 
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huidige sponsoren en het zoeken van nieuwe partijen. De tegenvallende sponsoring is 
vooralsnog opgevangen door hogere eigen inkomsten en enkele bezuinigen op personeel.  
 
Ook de opbrengsten van de podiumactiviteiten verlopen overeenkomstig de raming in de 
begroting. Wel zijn de podiumactiviteiten duurder dan geraamd, en zijn inmiddels wijzigingen 
aangebracht in de uitgaven. Vanaf september 2015 zullen er minder risicovolle concerten 
worden geprogrammeerd. Uitgangspunt is dat podiumactiviteiten kostenneutraal moeten zijn. 
 
Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot en de prognose is aangepast. Dit wordt met 
name veroorzaakt door hogere schoonmaakkosten. Kranenburgh stuurt hierin bij door het 
schoonmaakbedrijf beter te monitoren. Ook heeft Kranenburgh een depotplan opgesteld wat 
moet leiden tot een besparing van € 18.000,-.   
Er zijn zorgen vanuit Kranenburgh over het feit dat de huisvestingslasten (huur) door de 
gemeente jaarlijks worden geïndexeerd en dit niet het geval is als het gaat om de subsidie 
voor Kranenburgh. De subsidie blijft op het niveau van € 500.000,-. 
 
Personele kosten 
De personeelskosten liggen op het niveau van de begroting 2015. Hierin is ook het flexibele 
personeel in opgenomen en de doorbelasting van 1 personeelslid naar de Stichting 
Beeldende Kunst (kunstuitleen). 
 
Algemene kosten 
De algemene kosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit wordt voor een deel veroorzaakt 
door kosten van  accountants en adviseurs. Kranenburgh geeft aan dat dit niet structureel is 
en dat bij de verhoging van de algemene kosten in de prognose rekening is gehouden met 
het eenmalige karakter van deze kosten. 
 
Prognose 2015-2016 
Het aantal bezoekers groeit en is hoger dan begroot. Tegenvallende sponsorinkomsten en 
hogere uitgaven hebben Kranenburgh doen besluiten om de entree prijs voor 
tentoonstellingen per september 2015 te verhogen. Voor 2015 wordt een positief resultaat 
verwacht van 39.000 euro, gebaseerd op 45.000 bezoekers. Bij 55.000 bezoekers zal het 
resultaat nog hoger liggen. (In de meerjarenbegroting is als raming een positief resultaat 
opgenomen van € 3.440,-.) Het positieve resultaat zal worden gebruikt om het 
weerstandsvermogen op te bouwen. Omdat Kranenburgh een klein eigen vermogen heeft 
blijft de financiële  situatie van Kranenburgh kwetsbaar. 
Per 2018 moet Kranenburgh jaarlijks aflossen op de gemeentelijke lening. Daarnaast is het 
de verwachting dat de kosten voor depots en collectiebeheer in de nabije toekomst zullen 
stijgen doordat de benodigde depotruimte ten behoeve van de kerncollectie weliswaar 
kleiner in omvang zal zijn, maar tegelijk meer professioneel (klimaatbeheersing en 
beveiliging) zal worden uitgevoerd dan voorheen. 
 
Organisatie: 
In het Bedrijfsplan 2013 worden de volgende onderwerpen genoemd die Kranenburgh 
gedurende de periode 2013 - 2017 wil realiseren: 
  Vrijwilligersbeleid ‘Kranenburgh’  Collectieplan en meerjarenplan Collectiebeheer  Artistiek plan i.s.m. Artistieke Adviesraad  Educatieplan  Plan van aanpak met betrekking tot sponsoring en 
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 Fondsenwerving   Marketing- en communicatieplan 
 

Stand van zaken tot en met medio 2015: 
In 2014 is een aantal van bovenstaande onderwerpen gerealiseerd, bijvoorbeeld een 
vrijwilligersbeleid, artistiek plan en adviesraad, een depotplan en educatieplan. Ook de 
aanpak van sponsoring en fondsenwerving is geïntensifieerd.  
De tussenrapportage 2015 geeft weinig beeld van verdere voortgang met betrekking tot het 
afronden van de realisatie van deze onderwerpen of het verder ontwikkelen ervan.  
 
Collectiebeheer en opschoningsoperatie 
Over de voortgang van de opschoningsoperatie en de uiteindelijke samenstelling van de 
kerncollectie en de herbestemming van andere werken biedt de tussenrapportage geen 
inzicht. Op verzoek van de gemeente zal dit door Kranenburgh separaat worden 
aangegeven. 
De gemeente heeft een depotplan van Kranenburgh ontvangen en Kranenburgh heeft de 
gemeente schriftelijk verzocht om het huurcontract ten aanzien van het depot aan de 
Herenweg in Egmond vroegtijdig te beëindigen.  
 
Educatie 
Over de inzet van de cultuurcoaches is in verband met de aparte financiering per schooljaar 
vanuit de gemeente, apart naar de gemeente verantwoord. Deze verantwoording laat een 
positief resultaat zien, zowel ten aanzien van het functioneren van de cultuurcoaches als ten 
aanzien van de het educatieve aanbod.  
 
Plan van aanpak met betrekking tot sponsoring en fondsenwerving  
Kranenburgh heeft verschillende sponsorprogramma’s ontwikkeld; de Kranenburgh Kring en 
Kraanvogels. Deze programma’s zijn toegankelijk voor bedrijven en particulieren. Daarnaast 
wordt ook nauw samengewerkt met de Vrienden van Kranenburgh. 
Kranenburgh geeft in de tussenrapportage 2015 aan dat meerdere sponsoren zich meerjarig 
aan Kranenburgh hebben verbonden, maar dat de inkomsten vanuit donaties achterblijven 
bij de verwachting.  
Voor de komende periode blijft Kranenburgh zich inzetten voor het werven van 
sponsorinkomsten, zowel van particulieren en bedrijven als van fondsen. 
 
Marketing- en communicatieplan 
De tussenrapportage geeft geen zicht in de verdere ontwikkeling van marketing en 
communicatie door Kranenburgh. 
 
Overige ontwikkelingen  
De tussenrapportage 2015 maakt geen melding van recente ontwikkelingen ten aanzien van 
de interne organisatie. De gemeente is wel apart geïnformeerd over het aantreden en de 
samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht.  
 
Op 1 december jl. heeft het college besloten om de tussenrapportage 2015 voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 
 
Toekenning subsidie 2016 
Kranenburgh heeft voor 2016 een subsidieaanvraag ingediend voor het in de begroting 
beschikbare bedrag van € 500.000,-.  
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De ingediende subsidieaanvraag bestaat uit een begeleidend schrijven, de aanvraag 2016 
volgens het gemeentelijke aanvraagformulier voor subsidies, de begroting 2016, de 
jaarrekening 2014, het bedrijfsplan  2013 en de bijbehorende meerjarenbegroting 2013-
2017. 
In 2014 heeft op basis van de ervaringscijfers tot nu toe een aanpassing van de 
meerjarenbegroting plaatsgevonden.  
De vaststelling van de subsidie 2014 op basis van de jaarrekening 2014 heeft reeds 
plaatsgevonden. (Collegebesluit d.d. 15 september 2015) 
 
Kranenburgh verwijst met haar aanvraag naar de begroting 2016, de meerjarenbegroting 
2013-2017 en het bedrijfsplan 2013. 
Het bedrijfsplan 2013 heeft een reikwijdte tot 2017. Een deel van het bedrijfsplan is inmiddels 
gerealiseerd. Ten aanzien van de inhoudelijke koers van Kranenburgh worden voor 2016 
geen aanpassingen aangegeven.  
Aangezien de tussenrapportage weinig inzage geeft in de verdere ontwikkeling van de 
organisatie, richt de aanvraag zich met name op de begroting 2016. 
Het bedrijfsplan biedt voldoende basis voor Kranenburgh als startende organisatie. Maar 
2016 is het derde hele jaar dat Kranenburgh functioneert als culturele buitenplaats, en dan 
mag verwacht worden dat in de tussenrapportage 2015 de behaalde resultaten uit het 
bedrijfsplan worden aangegeven. Het bedrijfsplan zal in 2016 moeten worden aangevuld met 
nieuwe ontwikkelingen. 
 
Op  5 november 2015 is het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld door de raad; “Kunst in ’t Hart, 
beleidsnota kunst en cultuur 2016-2019”. De opdracht van de gemeente aan Kranenburgh is 
in het nieuwe beleid niet gewijzigd ten opzichte van het vorige beleidsperiode. 
 
Op 1 december jl. heeft het college besloten om de beschikbare subsidie voor 2016 van  
€ 500.000,- aan Kranenburgh toe te kennen, en Kranenburgh de opdracht te geven voor eind 
2016 een vernieuwd meerjarig bedrijfsplan op te stellen voor 2017 en verder. 
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Aan: Gemeente Bergen 
 
Datum: 13-8-2015 
 
Van: Kees Wieringa/Anoeska de Waard 
 
Betreft: Rapportage1e halfjaar 2015 Kranenburgh 
 
Hierbij treft u de rapportage met daarin de realisatie t/m juni van de begroting 2015. 
Er is ook een prognose Latestestimated toegevoegd.  
 
Toelichting 
 
Baten en inkopen 
 
Er is een grote diversiteit aan inkomsten; subsidie, fondsen, particuliere gelden en 
eigen inkomsten. Een derde van de inkomsten is afkomstig uit de gemeentelijke 
subsidie. In vergelijking met veel andere musea is dat weinig, waar vaak voor meer 
dan 60% op subsidie wordt geleund vanuit het principe dat de vaste kosten door 
subsidie worden gedekt. Wij weten dat op te vangen met een veel hoger percentage 
aan eigen inkomsten en inkomsten uit de markt. Het commitment van particuliere 
bronnen als de Kraanvogels en Kranenburgh Kring is uniek te noemen. Daarnaast 
zijn er meerdere bedrijven die zich als sponsor meerjarig aan Kranenburgh hebben 
verbonden. Deze contractueel vastgelegde inkomsten zijn een garantie voor de 
komende periode, maar het risico is dat ze voor een bepaalde periode zijn 
afgesloten. Het binden van sponsoren en zoeken van nieuwe partijen is een 
constante activiteit, omdat anders belangrijke geldstromen voor Kranenburgh 
wegvallen.  
 
De inkomsten uit de Kraanvogels a €25.000 zijn voor dit jaar door hen geoormerkt 
voor de realisatie van de Werkplaats (Educatief Atelier).  
 
Het bezoekersaantal is in het eerste halfjaar hoger dan begroot. Met name Lucebert 
bleek een ware publiekstrekker.  
Tijdens de tentoonstelling van Lucebert was het bezoekersaantal 2x zo hoog als 
begroot  (gemiddeld begroot 3.333). De bezoekersaantallen vielen ons in juni tegen: 
2.940. Dit is lager dan begroot, maar gezien de zomerperiode begrijpelijk. Het 
verwachte bezoekersaantal is voor 2015 naar boven bijgesteld naar een minimum 
van 45.000 en een verwacht aantal van 55.000 (zie bijlage 1). In de prognose wordt 
daarom met hogere entreeinkomsten gerekend. 
 
Wat betreft de prognose worden extra inspanningen verricht om de 
bezoekersaantallen nog verder omhoog te krijgen. Zo is er vanaf oktober een 
tentoonstelling van Herman van Veen, waar wij veel van verwachten. 
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De opbrengst van de hogere bezoekersaantallen boven de 45.000 zal worden 
aangewend om weerstandsvermogen op te bouwen.  
 
Teneinde de rentabiliteit te verhogen is er besloten om de entreeprijs van het 
museum met ingang van de volgende tentoonstelling in september te verhogen naar 
€ 9,-.  
 
De winkel heeft het eerste half jaar boven begroting omgezet. In de zomermaanden 
is het lagere bezoekersaantal wel gevoeld, maar de verwachting is dat de overall 
omzet boven begroting uit zal komen. De marge is een punt van aandacht en de 
voorraadinkopen worden nu beperkt.  
 
De horeca heeft in het eerste halfjaar een omzet die boven begroting is. Noot hierbij 
is wel dat de personeelskosten voor de horeca en verhuur ruim 35% uitmaken van 
de omzet. Dit is hoger dan gebruikelijk in de branche, vandaar dat er besloten is om 
minder gebruik te maken van betaalde tijdelijke invalkrachten.  
 
Podiumactiviteiten zijn duurder dan gedacht, hier zijn inmiddels wijzigingen 
aangebracht. Vanaf september 2015 zullen er geen risicovolle concerten meer 
worden geprogrammeerd met als uitgangspunt dat de podiumactiviteiten 
kostenneutraal zijn.  
 
Overall is de omzet hoger dan begroot. Ook in de prognose wordt verwacht dat de 
omzet hoger is door het hogere bezoekersaantal en de winkel die daarvan profiteert.  
 
 
Overige bedrijfskosten 
 
De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot en de prognose is derhalve 
aangepast. Met name de schoonmaakkosten lijken dit jaar hoger uit te vallen dan in 
2014. Hier wordt kritisch naar gekeken en er is inmiddels op ingegrepen door het 
schoonmaakbedrijf beter te monitoren. Er is een depotplan opgesteld. Hierdoor zou 
een besparing van € 18.000 gerealiseerd kunnen worden. 
Daarnaast is er een zorg dat de gemeente de hoogte van de huren van het pand aan 
de Hoflaan en het depot jaarlijks indexeert terwijl de subsidie gelijk blijft. Dit is in feite 
een jaarlijkse bezuiniging op de gemeentelijke subsidie. 
 
De personeelskosten liggen op het niveaus van de begroting. Hierin zijn verwerkt 
vakantiegelden, inhuur bedrijfsleider en inhuur horecapersoneel. Er is rekening 
gehouden met de doorbelasting naar het SBK van 1 personeelslid. 
 
De algemene kosten zijn aanzienlijk hoger. Hierin zijn de accountant- en 
advieskosten in verwerkt. Er zijn diverse experts ingehuurd, dit is echter niet 
structureel en deze worden naar rato over het jaar toebedeeld. Bij de verhoging van 
de algemene kosten in de prognose is rekening gehouden met het eenmalige 
karakter van deze kosten.  
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De afschrijvingskosten zijn relatief hoger dan begroot, maar wel in lijn met 2015.  
Deze overschrijding is realistisch en daarom is de prognose naar boven bijgesteld. 
 
RESUMEREND 
 
In deze rapportage zijn tegenvallers genoemd bij huisvestingskosten, 
podiumactiviteiten, algemene kosten, niet contractueel vastgelegde inkomsten 
(fondsenwerving). 
De meevallers zijn een hogere omzet bij winkel, horeca, kaartverkoop en lagere 
tentoonstellingskosten. 
Ondanks de zeer behoudende prognose verwachten wij op een positief resultaat uit 
te komen van €39.000. Dit is gebaseerd op 45.000 bezoekers. 
Op dit moment hebben wij reeds 40.000 bezoekers kunnen verwelkomen. Deze 
prognose gaan we ruimschoots halen. 
Als wij, naar verwachting, 55.000 bezoekers ontvangen betekent dat 10.000 
bezoekers boven de gehanteerde prognose. Bij een gemiddelde uitgave per 
bezoeker van €5 (incl. recette) betekent dat €50.000 extra inkomsten. Wij zullen dit 
overschot in onze begroting gebruiken om weerstandsvermogen op te bouwen. 
 
 
Conclusie 
 
De kwetsbaarheid van KRANENBURGH is groot. Zowel negatief al positief.  
Afhankelijkheid van bezoekersaantallen is inherent aan culturele instellingen van 
deze omvang. Ondanks de kwetsbaarheid van KRANENBURGH gaat het financieel 
goed. Gezien het draagvlak, trouwe bezoekersaantal en waardering liggen er genoeg 
kansen om dit te vertalen naar een nog beter resultaat. Voor een meer zekere positie 
starten wij dit jaar met het opbouwen van een buffer om onvoorziene kosten op te 
kunnen vangen.  
 
In de budgettering voor 2016  zal kritisch gekeken worden naar mogelijkheden van 
inkomstenwerving en besparingen teneinde een positief resultaat te behalen. 
Bewustwording in de organisatie is hierbij het belangrijkste. Er wordt toegewerkt naar 
meer budgetverantwoordelijkheid laag in de organisatie. De nieuwe werkwijze zorgt 
nu al voor meer inzicht bij de betrokkenen en dit proces zal zich nog verder 
voortzetten.  
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Staat van baten en lasten 2015 Realisatie 
t/m juni 2015 

Prognose 
Latestestimated 

Begroting 
heel 2015 

 
 

  
Subsidie gemeente Bergen* 250.000 500.000 500.000 

Projectopdracht gemeente Bergen collectie - 25.000 25.000 

Subsidie cultuurcoaches* 36.500 73.000 72.000 

Vrienden - 10.000 - 

Donaties(incl. sponsoring)* 26.250 52.500 74.000 

Kranenburgh kring* 30.000 60.000 60.000 

Afdracht fondsenwerving* -7.500 -15.000 -10.000 

Fondsenwerving* 25.000 50.000 50.000 

Kraanvogels t.b.v. Werkplaats* 12.500 25.000 25.000 

Schenking vrienden t.b.v. Werkplaats* 12.500 25.000 25.000 

Kraanvogels nog te werven - 10.000 10.000 

TOTAAL SUBSIDIE SCHENKING FONDS 385.250 805.500 831.000 

    
Omzet winkel             96.894  170.000 155.000 

Omzet entreegelden prognose 45.000 bez. 138.328 257.000 229.000 

Omzet verkoop museumkaart             28.022  45.000 35.000 

Omzet horeca 117.588 220.000 220.000 

Omzet verhuur               5.357  15.000 15.000 

Omzet podium             10.528  20.000 20.000 

Omzet festival                    -                               -                      -    

Omzet educatie                    -    3.000 3.000 

Omzet SBK doorbelasting alg. Kosten*             10.500  21.000 21.000 

Omzet overig                    -                               -                      -    

TOTAAL OMZET 407.217 751.000 698.000 

    
Inkoop winkel 58.709 104.000 93.000 

Inkoop horeca 35.223 74.000 74.000 

Inkoop museumkaart             21.387  42.000 33.845 

Inkoop podiumactiviteiten 10.449 20.000 20.000 

Inkoop festivals                    -                               -                      -    

Inkoop tentoonstellingskosten 130.203 250.000 293.000 

Inkoop educatie cultuurcoach 36.723 60.000 60.000 

Inkoop overig                  212                             -                      -    

TOTAAL INKOOP OMZET 292.906 550.000 573.845 
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BRUTOMARGE 499.561 1.016.500 955.155 

    
Personeelskosten*** 238.760 447.400 480.400 

Communicatie 16.018 39.000 48.000 

Huisvestingskosten 121.823 240.000 217.500 

Algemene kosten 62.723 122.000 112.500 

Afschrijvingen 29.736 58.000 50.000 

Rentelasten 4.368 10.750 10.750 

Reservering Werkplaats* 25.000 60.000 60.000 

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN 498.428 977.150 979.150 

    
 1.133 39.350 -23.995 

 
 

  Aantal bezoekers t/m juni 2015            33.912 
  Aantal bezoekers in juni 2015 2.940 
 

 
Brutomarge Horeca 70% 

 
66% 

Brutomarge Winkel 39% 
 

40% 
    
Omzet entreegelden boven prognose: 55.000  - 40.000 - 
Reserve ivm buffervermogen: - 40.000 - 
 
 
 
* Toegerekend naar rato van de maanden. 
 
*** In de personeelskosten is naar rato het salaris dat doorbelast wordt aan SBK verrekend	
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