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Analyse verschil uitkomst met begroting

Begroting
2018 2018 Mutatie

€ % € % € %

Baten 229.188 100,0% 442.820 100,0% -213.632 -48,2%

Directe lasten 61.790 27,0% 34.000 7,7% 27.790 81,7%
Personeelskosten 271.739 118,6% 274.768 62,0% -3.029 -1,1%

Afschrijvingen op materiële vaste activa 13.356 5,8% 16.000 3,6% -2.644 -16,5%
Huisvestingskosten 30.173 13,2% 74.752 16,9% -44.579 -59,6%

Verkoopkosten 7.547 3,3% 8.500 1,9% -953 -11,2%

Kantoorkosten 22.747 9,9% 20.300 4,6% 2.447 12,1%
Algemene kosten 4.839 2,1% 13.500 3,0% -8.661 -64,2%
Rentelasten en soortgelijke kosten 64 0,0% 1.000 0,2% -936 -93,6%

Som der bedrijfslasten 412.254 179,9% 442.820 100,0% -30.566 -6,9%

Resultaat -183.066 -79,9% 0 0,0% -183.066 _
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Directieverslag

Als directeur-bestuurder van het erfgoedcentrum Tongerlohuys bied ik u hierbij de jaarrekening 2018 aan. Deze
jaarrekening geeft inzage in de cijfers en diverse activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden.

Statutaire doelstelling:

Het verwerven, behouden, onderzoeken en presenteren van de materiële getuigenissen van de mens
en zijn omgeving

Samenstelling Raad van Toezicht

In 2017 is de governance van de stichting doorontwikkeld. Bij het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder
is er een Raad van Toezicht gevormd bestaande uit: Jan van Pul (voorzitter), Arno de Brouwer (secretaris),
Werner Goorden (penningmeester), Ad Verrest en Tom van Dam. Jan-Hein Sloesen is sinds juni 2017 directeur-
bestuurder. Medio 2018 werd de Raad compleet door dat de heer Pieter de Roolj toe getreden is.

De onafhankelijke leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun toezichthoudende
functie. De directeur wordt ingeschaald volgens Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en
concertgebouwen september 2011.

In haar toezichthoudende rol heeft de Raad aandacht gehad voor:

• Het gevoerde beleid en het functioneren van de directie
• De algemene gang van zaken binnen de organisatie
• Ontwikkeling van de toekomstvisie
• De financiële rapportages en voortgangsrapportages gedurende het jaar
• Naleving van wet- en regelgeving
• De belangen van de diverse stakeholders
• De samenwerking met andere organisaties

De Raad van Toezicht is in 2018 5 keer bij elkaar geweest.

Code Culturele Diversiteit

De Code Culturele Diversiteit Is In 2018 ingevoerd. In elke personeelsadvertentie is de volgende zinsnede
toegevoegd:

Het Tongerlohuys wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en
die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen. We streven naar een
personeelsbestand dat een afs iegeling is van de beroepsbevolking van Roosendaal met al haar aanwezige
verschillen.
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Algemeen

Tongerlo uys, CultuurCompaan en De Kring vormen samen het cultuurcluster in Roosendaal. De gemeente heeft
ervoor gekozen drie Roosendaalse culturele instellingen die iedereen eigen taak binnen het cultuurbeleid
uitvoeren hierin onder te brengen, zodat de organisaties elkaar kunnen verstevigen. Gezamenlijk hebben de drie
partners naast hun eigen doelstellingen de opdracht het Roosendaalse culturele veld aan te jagen en het
culturele netwerk te verstevigen, aan te jagen en aan te vullen, door partijen met elkaar te verbinden.
Uitgangspunten hierbij zijn de geformuleerde doelstellingen uit het Programma van Eisen Gemeente Roosendaal:

Het bevorderen van de actieve deelname van inwoners aan de samenleving en het vergroten van de bijdrage van
de stedelijke voorzieningen aan woon- en vestigingsklimaat:

• Het stimuleren van eigen kracht
• Het stimuleren van publiek ondernemerschap
• Extra aandacht voor de jeugd
• Bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad

Het cultuurcluster heeft vorm gekregen in 2017. Een unieke clustering die nog nergens in Nederland bestaat. Na
het eerste jaar pionieren, zien de betrokkenen voldoende mogelijkheden voor de toekomst. Het is de ambitie van
het cultuurcluster om een significante rol te spelen in de stad en regio. Een stevige positie, die verder gaat dan
alleen het culturele veld. Een positie als cultureel en creatief middelpunt van Roosendaal en omstreken.

Afspraken met de gemeente Roosendaal

Sinds het aantreden van een nieuwe directie bij het Cultuurcluster is er veel aandacht voor de zakelijke relatie
met de hoofdsubsidient, de gemeente Roosendaal. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is er bij beide partners
aandacht voor goede afspraken over de inhoud van de werkzaamheden en de financiële randvoorwaarden die
daarbij horen. Daarbij rekening houdend met ieders rol en verantwoordelijkheden. In 2018 is met name veel
aandacht besteed aan het maken van heldere afspraken over de verantwoordelijkheden in relatie tot de
huisvesting en de financiering daarvan. Dit heeft in 2018 helaas nog niet geleid tot definitieve afspraken. Het
uitblijven van besluitvorming door de gemeente heeft gevolgen het museum. Zo heeft de gemeente de subsidie
voor het jaar 2017 nog niet definitief vastgesteld. Het Tongerlohuys heeft voor de jaren 2018 en 2019 geen
subsidieverleningsbeschikking ontvangen. Het Tongerlohuys ontvangt wel voorschotten op de subsidie. Deze
situatie brengt een aantal risico s met zich mee. Er is nu beperkt sprake van regulier onderhoud in en rondom het
gebouw. Voor de langere termijn betekent dit dat onderhoudskosten hoger zullen zijn dan wanneer nu wel
regulier onderhoud gepleegd zou worden. Ander risico is dat er voor het Tongerlohuys wat betreft het pand geen
verzekeringen en onderhoudscontracten zijn afgesloten. Daarnaast worden er kosten  voorgeschoten  door
Schouwburg de Kring. In totaal is er daardoor een achterstand in betaling ontstaan van € 207.760. De Liquiditeit
en Solvabiliteit komt daarmee in gevaar.

Terugblik op het boekjaar

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een resultaat van -/- €183.066
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Programmering

De programmering bestond in 2018 uit de vaste presentatie, een aantal wisselexposities en daaraan gerelateerde
activiteiten.

De vaste presentatie heeft Het Verhaal van Roosendaal als uitgangspunt. Vier historische personages, de
norbertijn, de conducteur, de burgemeester en het Ligameisje, leiden de bezoekers door het verhaal van
Roosendaal. Vier iconen die samen de hoofdthema s door de eeuwen heen representeren. De basis van de
presentatie komt voort uit kennis uit de schriftelijke archiefbronnen. De museale objecten zijn geplaatst in een
theatrale context, levendig en verhalend. Deze vaste presentatie is in 2016 ingericht. In 2018 is de vaste
presentatie tijdelijk aangepast vanwege de wisseltentoonstelling 750 jaar Roosendaal. Er werden objecten uit het
depot toegevoegd om goed te verbinding te leggen met de tentoonstelling. Zo werd de tijdspanne van 750 door
heel het museum beleefbaar gemaakt. Er was ook inhoudelijke verdieping bij de vaste presentatie door middel
van routeboekjes met verklarende teksten en achtergrondinformatie.

Wisselex osities

Vijfde icoon in het museum is steeds de wisselexpositie. De jaarlijkse wisselexposities geven de mogelijkheid om
vanuit een andere invalshoek een thema nader uit te werken, te becommentariëren en vanuit de actualiteit te
bekijken. Soms wordt een gastconservator uitgenodigd en soms wordt juist met andere kunstvormen gewerkt.

in 2018 zijn de volgende exposities gerealiseerd;

De Amsterdamse School in West-Brabant. Bouwen met Jac. Hurks

Deze tentoonstelling startte eind 2017 en liep tot en met 3 juni 2018. Deze tentoonstelling gaf zicht op het werk
van de architect Hurks uit Roosendaal, het werk van Hurks in relatie tot internationale ontwikkelingen en er was
aandacht voor werk van collega-architecten uit de regio West-Brabant.

Naast de tentoonstelling in het Tongerlohuys was er sprake van:

Wandelingen en bezoek aan Hurks architectuur, met theater op locatie, op diverse locaties in

Roosendaal en fietstochten

Lezingen over architectuur (incl. een erfgoedcollege)

Twee filmvoorstellingen door ERSA in Mariadal

Rondleidingen in de stad en in het museum

Het doel was om Roosendalers, jong en oud in contact te brengen met hun culturele erfgoed in de directe
leefomgeving. In deze periode hebben ruim 4000 bezoekers het museum bezocht. Opvallend veel bezoekers van
buiten Roosendaal bezochten de tentoonstelling, namelijk 30%.

Voor het PO werd een lesprogramma ontwikkeld over architectuur dat bestond uit drie onderdelen waarvan twee
op school en een in het Tongerlohuys, als onderdeel van Vitamine C. In totaal namen 1245 leerlingen hieraan
deel.

A ZA R s
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De expositie en activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met: De Kring, CultuurCompaan, Stichting
De Ghulden Roos, Vrienden van Het Tongeriohuys, Museum Het Schip Amsterdam, Het Hurksgenootschap
Roosendaal en Platform R. Er zijn aanvullende middelen ontvangen, namelijk van Vrienden van het Tongerlohuys
en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Stichting De Ghulden Roos leverde een aanzienlijke bijdrage door met
steun van vele sponsoren en begunstigers een speciale editie van Jaarboek De Ghulden Roos uit te brengen
gewijd aan de architectuur van het Interbellum en Jac. Hurks in het bijzonder.

Reis door Roosendaal in 750 dingen

De expositie was te zien vanaf 30 juni tot en met 11 november 2018. Aan de hand van 750 collectiestukken van
het Tongerlohuys, de heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale en het West-Brabants Archief ontstond er zicht
op belangrijke verhalen, personen, tradities en gebeurtenissen van Roosendaal in de afgelopen 750 jaar. Ook de
25-jarige stichting Groenhuysen nam deel aan het project met 25 voorwerpen uit de geschiedenis van de
instelling en haar voorlopers zoals Charitas.

In het museum waren verschillende routes te volgen langs al deze objecten:  Ga mee op schoolreis ,  Meet the
locals , ‘Ga mee op zakenreis , ‘Met zorg op reis’ en ‘Op reis met kunst’. Via deze routes kon dezelfde expositie,
en ook de vaste presentatie, steeds weer vanuit een ander perspectief beleefd worden.

O  locatie

Naast de tentoonstelling werd in samenwerking met Heemkunde kring De Vrijheijt van Rosendale en Roosendaal
Nostalgie een programma ontwikkeld voor buurt- en wijkhuizen. Dit programma moest door onvoorziene
omstandigheden worden uitgesteld tot na het feestjaar. De 20 fietsroutes van het VW (met een totale afstand
van 750 kilometer) werden met medewerking van Erfgoedcentrum Tongerlohuys van inhoudelijke informatie
voorzien.

Ook aan de nostalgische kermis werd door Erfgoedcentrum Tongerlohuys meegewerkt met een kleine expositie
over de geschiedenis van de lokale kermis op locatie in Parrotia.

De grootse stadsbrunch op het voorplein van het Tongerlohuys was voor veel deelnemers aanleiding aansluitend
de tentoonstelling te bezoeken.

Educatie

Tongerlohuys ontwikkelde in samenwerking met CultuurCompaan een educatief programma voor het primair
onderwijs: het Roosendaals Rollend Reisbureau voorde scholen in de wijken en buurten. De ratelende reisleider
bezocht 76 klassen (1816 leerlingen) met zijn reisprogramma. Hij nam een zevental koffers mee met in elke koffer
objecten uit het museum, elke koffer met een eigen thema. De ieerlingen gingen met loep en katoenen
handschoentjes op onderzoek uit. Na een korte presentatie per groepje kregen de leerlingen een paspoort
waarmee ze op individuele basis op reis konden gaan door hun stad. Als ze op zeven locaties een vraag konden
beantwoorden kregen ze een stempel. Wie zeven stempels had wachtte een verrassing. Als de reisleider weer
weg was maakten de leerlingen een roos. De rozen werden door de reisleider op een later tijdstip opgehaald en
in het Tongerlohuys in het Dal der Rozen geplant. Dit met een fantastisch resultaat waarbij velen kwamen kijken.

In totaal bezochten ongeveer 5000 reizigers de Reis door Roosendaal in 750 dingen.
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Overige activiteiten

Naast de vaste presentatie en wisselexposities organiseert het Tongerlohuys tal van andere activiteiten om de
kennis over erfgoed en de cultuurhistorische collectie te vergroten.

Erfgoedcollege  s:

In 2018 werden door het HIP vier erfgoedcolleges georganiseerd in samenwerking met provinciale organisatie
Erfgoed Brabant. Deze vonden plaats in de eerste helft van het jaar. Voor het bijwonen van een college werd een
bijdrage gevraagd van € 15,-. Voor wie de hele reeks wilde volgen waren de kosten € 45,-.

Deze colleges werden verzorgd diverse erfgoedexperts en belichtten de volgende onderwerpen;

1. Taal en identiteit: door Jos Swanenberg (Tilburg University) en Riny Boeijen (Berge dur ut Lint)

2. Materieel en immaterieel erfgoed: door Hilde Schoefs (Openluchtmuseum Bokrijk) en Jos Bazelmans

(Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
3. Uniek erfgoed van de architecten Hurks & Cuypers; door Joss Hopstaken (HIP) en Wies van Leeuwen

(historicus)
4. De Zuiderwaterlinie: door Patrick Timmermans (Erfgoed Brabant) en len Stijns (Slot Loevestein)

De colleges werden bezocht door 387 betalende geïnteresseerden.

Verhalenbank:

Het ophalen van verhalen gebeurt ook via de verhalenbank. Iedereen kan zijn of haar verhaal over de
Roosendaalse historie op de website kwijt. Deze digitale verhalenbundel is via de website van het Tongerlohuys
doorzoekbaar op thema, jaar en locatie. In 2018 heeft een student van de opleiding Leisure Management aan de
Willem de Kooning Academie te Rotterdam onderzoek gedaan naar het verbeteren van het gebruik en het bereik
van de Verhalenbank. Het onderzoeksrapport geeft handvatten hoe dit via de website, social media, en in het
museum en corridor meer exposure kan krijgen.

Sinterklaas was een speciale gast in de tentoonstelling 750 jaar Roosendaal. Op verschillende plekken in de
tentoonstelling zijn elementen toegevoegd rondom de thema s; Suikergoed en Marsepein, Geloof,
Prentenboeken, Kostuums en de Geschiedenis door de jaren heen met een speurtocht voor kinderen. Er was ook
een lezing door dhr. Schalken uit Wouw over Sinterklaas en prenten.

Feestdagen
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Cultuureducatie

Cultuureducatie is een vaste pijler in het programma van het Tongerlohuys. Ook in 2018 was er sprake van
aanbod voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden jaarlijks, bij 2 wisselexposities,
speciale educatieprogramma s voor het onderwijs ontwikkeld (zie eerdere toelichting).

Activiteiten 2018 voor primair onderwijs;

• Jet en Jan, jong in 1910: 21 klassen uit groep 5/6 PO namen deel

• Romeinse leskist werd 2 keer uitgeleend.

• Bezoek scholen in het kader van provinciaal programma Museumschatjes: 115 leerlingen

Activiteiten 2018 voor voortgezet onderwijs:

• Artisjok, kennismakingsdag voor HAVO 4 en VWO 5 met de culturele instellingen heeft in het najaar

2018 plaatsgevonden.

Verder was er ook in 2018 sprake van educatieve activiteiten voor speciale doelgroepen waarin maatwerk werd
verricht. Voorde eerste keer vond het Alzheimercafé plaats. Ongeveer 40 personen namen deel. Als activiteit
werden kleine groepjes bezoekers door vrijwilligers van het Tongerlohuys mee op reis genomen door 750 jaar
Roosendaal. Het was een experiment dat zeker opvolging verdient. Vanuit het Tongerlohuys bestaat de wens dit
project uit te bouwen in samenwerking met Alzheimer Nederland. Als Alzheimer vriendelijk museum (certificaat
2018) een interessant perspectief.

In 2018 werd ook opdracht gegeven aan een erfgoededucatie adviesbureau om een meerjarig educatieplan te
ontwikkelen voor het Tongerlohuys. Het bestaande educatie aanbod wordt daarbij tegen het licht gehouden. Het
plan zal beleid en aanpak wat betreft educatie binnen en buiten het onderwijs beschrijven. Er vindt afstemming
plaats met CultuurCompaan zodat er goede aansluiting is bij het Roosendaals netwerk en behoeften.

Partners

Intern;

Het Tongerlohuys werkt binnen het cultuurcluster samen met De Kring en CultuurCompaan. Gezamenlijk
stimuleren we culturele initiatieven, activiteiten en organisaties in Roosendaal. We delen kennis en kunde en
leggen verbindingen. Dit zorgt voor een kwaliteitsslag in het Cultuurcluster en zorgt voor een groter
publieksbereik. Het Tongerlohuys brengt cultuurhistorie in en bevordert kunst- en erfgoedparticipatie. Het
Historisch Informatiepunt, dat wordt bemenst vanuit het West-Brabants Archief, is het lokale historische
kenniscentrum. De lijn erfgoededucatie voor het primair onderwijs wordt ingevuld samen met CultuurCompaan.

Naast inhoudelijke samenwerking wordt op de achtergrond ook bedrijfsmatig samengewerkt, wat betreft planning,
control, marketing, horecaproducten en onderhoud. In 2018 is dan ook een bedrijfsbureau voor het gehele cluster
ingericht.

Extern:

De Ghulden Roos is als eigenaar van de museumcollectie en uitgever van het jaarboek De Ghulden roos
(historisch jaarboek) een belangrijke partner in relatie tot collectie behoud, beheer, onderzoek en presentatie. In
2018 had uitgave nummer 78 van het jaarboek de titel  Beelden van Roosendaal 
jaar Roosendaal. De ruimtelijke ontwikkeling en daarmee de totstandkoming door
huidige Roosendaal wordt hier uitgebreid uit de doeken gedaan.

en sloot aan op het thema 750
len van het
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Tenslotte zijn de Vrienden van het Tongerlohuys en de bijna 30 vrijwilligers als partner erg belangrijk voor het
voorbestaan van het museum. De bijna 300 ambassadeurs van de Vriendenstichting ondersteunen de activiteiten
zowel financieel en/of als ambassadeur. De vrijwilligers hebben het Mastboomhuis in Oud-Gastel bezocht.
Vervolgens hebben de vrijwilligers daar het Tongerlohuys bezocht. Dit was een mooie collegiale uitwisseling van
kennis en ervaringen.

HIP

Het Historisch Informatiepunt is het kenniscentrum over de geschiedenis van Roosendaal en omgeving en heeft
als doelgroep burgers en instellingen. Bezoekers kunnen op 3 middagen gratis informatie en advies krijgen. Op 2
ochtenden begeleiden medewerkers van het West-Brabants Archief een groep van 15 a 20 vrijwilligers die lokale
en regionale historische bronnen ontsluiten en digitaliseren. De uitgebreide bibliotheek is vrij raadpleegbaar.

De stadshistoricus heeft zijn beschikbare uren in 2018 voor een groot deel ingezet voor onderzoek voor de
tentoonstellingen over Hurks en 750 jaar Roosendaal. Het onderzoek en de daaraan gekoppelde activiteiten
waren intensief. Hierdoor was er geen ruimte voor het geven van workshops in 2018.

Naast de bezoekers van het museumgedeelte van het Tongerlohuys werd het HIP speciaal 914 keer bezocht.
682 keer door een vrijwilliger die werk verricht voor het West-Brabants Archief, inventariseren van gegevens uit
Roosendaalse archieven en 234 maal door iemand met een vraag over de Roosendaalse historie.

Collectie behoud en beheer

Beheer en behoud van de museale collectie is een continu proces. Het dagelijks beheer en onderhoud wordt
uitgevoerd door het Tongerhuys. Er is aandacht voor materiele zorg, registratie, onderzoek en opschonen van de
collectie. In 2018 is veel aandacht besteed aan het controleren van de inventaris zodat de collectie geregistreerd
in Adiib en terug vindbaar is opgeslagen in het depot op zolder. Aandachtspunt in het behoud van de collectie is
de depotruimte. Klimatologisch is de zolder niet optimaal waardoor de collectie kwetsbaar is.

Digitalisering van de collectie is onderdeel van het beleid over beheer en behoud van de collectie. In 2018 is
naast registratie ook aandacht besteed aan het fotograferen van de collectie. Sinds 2018 is een deel van de
collectie van het Tongerlohuys ook aangesloten op de provinciale erfgoedcollectie-database Brabant Cloud.
Hierin worden inmiddels 1 miljoen erfgoedcollecties van musea en heemkundekringen uit Brabant ontsloten.

Geregistreerd Museum

Een museum dient aan de normen van het International Council of Museums te voldoen. Elke instelling in
Nederland die voldoet aan deze definitie en de toets criteria van de Museumnorm komt in aanmerking voor
registratie als museum. Het Museum Tongerlohuys voldoet hieraan.

Publieksbereik

Het totaal aantal bezoekers aan het museum in 2018 bedroeg 10.119.

Als we kijken naar de afkomst van bezoekers valt op dat: de tentoonstelling Roosendaal 750 vrijwel alleen door
Roosendalers werd bezocht, de Hurks tentoonstelling trok relatief veel bezoekers van buiten Roosendaal.

Vrijwilli ers

Er zijn bijna 30 vrijwilliger medewerkers als partner verbonden aan het Tongerlohuys. Naast gastheer en
gastvrouw tijdens openingstijden, gaat het om het begeleiden van educatieve projecten, collectie-assistenten, en
suppoosten. Ook bij het inrichten van tentoonstellingen en de programmering hedendaagse kunst zijn zij
betrokken. Deze onbetaalde medewerkers zijn onmisbaar voor het museum. Niet alleen door het werk dat zij
doen maar ook omdat ze enthousiaste ambassadeurs zijn en het lokale draagvlak versterken.

Het Tongerlohuys heeft een betaalde coördinator die alles voor de vrijwilligers orgar
acquisitie, contracten opstellen, inroosteren en informeren over de programmering.

aan bijvoorbeeld
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Marketing

Wij streven naar een optimale online en offline zichtbaarheid voor het Tongeriohuys. Het Tongeriohuys heeft
sinds 2017 een vernieuwde website, met daarin opgenomen de Verhalenbank.

De marketing inzet is tot op heden vooral gericht op inzet van social media, zoals Facebook en Twitter en de
regionale omroep, Zuid-West TV en radio. De digitale nieuwsbrief verschijnt iedere twee maanden digitaal. Free
Publicity wordt gegenereerd door middel van artikelen in kranten, vermeldingen op websites, in
activiteitenprogramma s en agenda s (zoals van de VW) en aanwezigheid van het museum bij evenementen in
de stad. Sinds 2018 is het museum ook aangesloten op MuseumTV. Dit is een voor het publiek gratis toegankelijk
en laagdrempelig landelijk museum platform waar actuele informatie te vinden is over tentoonstellingen en
musea. Het Tongeriohuys is daar zichtbaar aan de hand van een korte trailer en een film van ongeveer 5
minuten. MuseumTV is online zichtbaar maar adverteert ook via grote merken als KPN, NS en HEMA.
MuseumTV ondersteunt het Tongeriohuys ook in het opstellen van een pr-plan. Dit is in het voorjaar 2019 gereed.

Sinds de vernieuwing is het aantal digitale bezoekers licht toegenomen. Het digitale bereik is gegroeid naar
13.156 bezoekers van de website, waarvan 12.893 unieke bezoekers. Het aantal volgers op Facebook is 1124 en
Twitter is dat 566.

Cultureel Ondernemerschap

Sinds de vorming van het Cultuurcluster ontstaan er meer mogelijkheden om gezamenlijke activiteiten te
ontwikkelen. Er zijn diverse ruimtes, zoals de corridor en de tuin, die geschikt zijn voor evenementen. Het
Tongeriohuys biedt op maat producten aan voor de bezoekers. Door het organiseren van rondleidingen, colleges
en winkelverkoop is er een stijgende lijn te zien in de eigen inkomsten. Voor projecten zijn steeds vaker middelen
beschikbaar uit fondsen of via sponsoring.

Risicomanagement

Er is bij het Tongeriohuys geen sprake van een algemene egalisatiereserve of
bestemmingsreserves/voorzieningen. Een algemene resen e is van belang om eventuele tegenvallers in een
bepaald jaar op te vangen. Het museum zou deze graag willen vormen als het eventuele resultaat van een jaar
dat toelaat. Bestemmingsreserves/voorzieningen kunnen voor een bepaald (tijdelijk) doel ingericht worden. Denk
aan grootschalig onderhoud of vernieuwing van de vaste presentatie. De huidige subsidiesystematiek met de
gemeente Roosendaal laat dit niet toe, aangezien er sprake is van een jaarlijkse activiteitensubsidie.

In 2019 wil de gemeente graag meerjarige afspraken maken met de subsidie instellingen. Het Tongeriohuys zal
daarin een voorstel opnemen hoe de financiële basis van het museum versterkt kan worden zodat risico’s beperkt
worden.

Beheersing- en controlesysteem

Risicomanagement is een vast onderdeel van onze financiële en operationele planning- en control cyclus. In dit
verband wordt jaarlijks, per kwartaal en maandelijks gerapporteerd op verschillende niveaus in de organisatie.

Verantwoordelijkheden

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de opzet en werking van de systemen voor interne risico¬
beheersing. Risicobeheersing staat intern onder toezicht van de raad van toezicht.
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Strategisch Operationeel (gematigd en laag risico)

Strategische risico s worden zorgvuldig afgewogen. We zoeken steeds de balans tussen onze maatschappelijke
functie (lage risico-acceptatie) en onze commerciële ambities (hogere risico-acceptatie).
Onze kerntaak is gericht op het behouden en beheren van de collectie 'het verhaal van Roosendaal  onderzoek,
educatie en presentatie. Continuïteit is daarmee inherent aan onze doelstelling. Risico’s die de continuïteit in
gevaar kunnen brengen willen we zoveel mogelijk inperken. Op gebied van veiligheid en beveiliging van
museumbezoekers, werknemers en gasten willen we risico’s zoveel mogelijk vermijden. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de collectie.

Financieel Compliance (zeer laag tot nul risico)

Als het gaat om financiële risico’s staan wij voor een stabiel beleid met minimale en beheersbare risico’s om een
solide financiële positie te waarborgen en te allen tijde correcte besteding van publiek geld te kunnen
verantwoorden.
Op het gebied van compliance met wet- en regelgeving hanteren wij geen tolerantie en streven we naar volledige
compliance. We hebben daarbij speciale aandacht voor wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en
beveiliging, milieu, aanbestedingen en privacy/informatiebeveiliging.

Grote dank is verschuldigd aan de vele vrijwilligers die wekelijks het museum een warm hart toe dragen. Zonder
het management en de vrijwilligers zou het museum niet zijn wat het nu is. Grote zorg gaat uit naar de
subsidiëring die al sinds 2016 uitblijft. Vertrouwen in de gemeente Roosendaal om het in 2019 goed te regelen is
er zeker.

Jan-Hein Sloesen,

Directeur-bestuurder

Tot slot

M A Z A R S

29  PR. 2019
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Meetbare Prestaties

Hoofdoelstelling Het bevorderen van de erfgoedparticipatie in Roosendaal: Speciale aandacht jeugd

Subdoelstelling
Cl Verhogen  an het aantal bezoekers/deelnemers aan cultuurhistorische

tentoonstellingen/ activiteiten onder de jeugd

Activiteiten

Educatief erfgoedproject: Jet en Jan

Nationale Jongerenherdenking

Sinterklaashuis

Vitamine C: Hurkspeditie

Meetbare prestaties
4 rondleidingen op maat in het museum (museumschatjes)

21 schoolklassen Primair Onderwijs in het museum (Jet & Jan)

76 groepen PO op locatie school (750 jaar Roosendaal)

268 leerlingen VO in het museum (Hurks)

837 bezoekers voor het Sinterklaashuis

1245 leerlingen PO in het museum [Hurkspeditie]

29 PR. 2019
MsKarsfi'
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Hoofdoelstelling Het be orderen van de erfgoedparti patie in Roosendaal: Eigen omgeving 1

Subdoelstellingen
C2 Verhogen van het aantal bezoekers/deelnemers aan cultuurhistorische
tentoonstellingen/activiteiten locatie binnenstad

Activiteiten

Activiteiten en educatie op basis van Tentoonstelling Amsterdamse School  bouwen met Jac.

Hurks.

Activiteiten en educatie bij tentoonstelling 750 jaar Roosendaal

Het Verhaal van Roosendaal: De vaste presentatie

Beheer collectie

Meetbare prestaties

Totaal 10.119 bezoekers (inclusief scholen) in 2018 in het museum en 914 in het HIP

Het Tongeriohuys voldoet aan de eisen voor een geregistreerd museum

Openingstijden van dinsdag t/m zondag van 13.30 -17.00 uur. Groepsbezoeken op aanvraag.

1 Hoofdoelstelling Het bevorderen van de erfgoedpartidpatie in Roosendaal: wijken en dorpen 1

Subdoelstellingen
C3 Verhogen van het aantal bezoekers/deelnemers aan cultuurhistorische

tentoonstellingen/activiteiten in wijken en dorpen

Activiteiten
Gekoppeld aan wisselexpositie Sporen van Roosendaal, 750 jaar aandacht op andere locaties
buiten het Tongeriohuys, in wijken en dorpen.

Meetbare prestaties
Project is op locatie niet doorgegaan. De bezoekers uit wijken en dorpen zijn daarom op
locatie in het museum geweest.

mat a
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Hoofdoelstelling Het be orderen van de erfgoedpart cipatie in Roosendaal: Inzet netwerk historisch erfgoed

Subdoelstelling
C4 Het versterken van het netwerk van personen en organisaties die actief zijn op het gebied van

cultureel erfgoed

Activiteiten

Erfgoedcolleges, i.s.m. Erfgoed Brabant

Geef erfgoed een podium; 750 minuten in 10 sessies van 10 thema s in 7,5 minuten (mits
aanvullend gefinancierd). Er is geen aanvullende financiering gevonden.

Museumcultuurnacht samen met kunst en erfgoedinstellingen uit de gemeente Roosendaal
organiseren (niet gerealiseerd vanwege benodigde capaciteitsinzet)

Open Monumentendag

Meetbare prestaties

Vier erfgoedcolleges op het podium van het theater.

Openstelling en extra activiteiten tijdens Monumentendag.

Extra in 2018: aansluiting op provinciale database voor Brabantse erfgoedcollecties, de Brabant
Cloud.

Extra in 2018: aansluiting bij landelijk museumplatform MuseumTV, waarin musea en
tentoonstellingen worden gepromoot aan de hand van filmpjes.

M A Z A R S

f
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Hoofdoelstelling
Het be orderen  an de erfgoedparticipat e in Roosendaal: HIP (historisch Informatiepunt)
als historisch informatiecentrum

Subdoelstelling C5 Het uitvoering geven aan de frontoffice-functie van het voormalig ge eentearchief

Activiteiten

Openstelling HIPS dagdelen per week gratis toegang voor alle bezoekers

Twee workshops op het gebied van lokale historie en genealogie

Buiten openingsuren is het HIP op afspraak te bezoeken voor advies over de lokale
geschiedenis

De Verhalenbank als online platform voor verhalen Roosendaal en directe omgeving

Meetbare prestaties

Openingstijden zijn gehandhaafd.

2 workshops genealogie: wegens andere capaciteitsinzet niet gerealiseerd. Wel
gerealiseerd: een erfgoedcollege over Hurks.

Ontvangst van 914 bezoekers, waarvan 682 keer door vrijwilligers en 234 door bezoekers
met een specifieke vraag.

Online platform Verhalenbank is digitaal toegankelijk via de website van het Tongerlohuys.

Historische kennis aangeleverd voor: 2 tijdelijke tentoonstellingen in het museum, 3
voorstellingen op de Markt (750 jaar), filmproductie  Kijk ons Roosendaal',

Tentoonstelling in bibliotheek over Nostalgische kermis en wandelingen/ fietstochten over
Hurks en 750 jaar Roosendaal in wijken en dorpen van Roosendaal

M A Z A R S
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Balans per 31 december 2018
(na voorstel saldoverdeling)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris

31 december 2018  31 december 2017
€ € € €

77.911 91.267

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale

2 1.798 82

lasten 3 23.243 24.469
Overlopende activa 4 7.690

32.731
112.542

137.093

Liquide middelen 5 15.495 85.375

126.137 313.735

M M A Z A R S

29  PR. Z019
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31 december 2018  31 december 2017
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Reservefonds 6 -179.557 3.509

Kortlopende schulden

Crediteuren 115.187 105.905
Belastingen en premies sociale

verzekeringen
7

5.614 5.382
Overige schulden 8 156.994 146.849
Overlopende passiva 9 27.899

305.694
52.090

310.226

126.137 313.735

Z A R S

29 APR.Z019
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Staat van baten en lasten over 2018

2018
€ €

2017
€ €

Baten 10

Subsidies
Overige baten

175.625
53.563

229.188

332.783
12.051

344.834

Lasten

Directe lasten 11
Personeelskosten 12

Afschrijvingen materiële vaste activa 13
Huisvestingskosten 14
Overige promotiekosten 15

Kantoorkosten 16

Algemene kosten 17

Rentelasten en soortgelijke kosten 18
Som der bedrijfslasten

61.790 41.894
271.739 232.708

13.356 15.142
30.173 29.887
7.547 2.468

22.747 17.654
4.839 5.018

64 63
412.254 344.834

Resultaat -183.066 0

Resultaatbestemming
Reservefonds -183.066 0

[mJHm AZ A R S
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CONTROLEVERKLARING  
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 
 
Aan het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys 
 
 
VERKLARING OVER DE IN HET FINANCIEEL VERSLAG OPGENOMEN 
JAARREKENING 2018 
 
ONS OORDEEL 
 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys te Roosendaal 
gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Erfgoedcentrum 
Tongerlohuys per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 
 
De jaarrekening bestaat uit:  
1. de balans per 31 december 2018;  
2. de winst-en-verliesrekening over 2018; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
 
DE BASIS VOOR ONS OORDEEL  
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.  
 
CONTINUÏTEITSVERONDERSTELLING 
 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel  continuïteitsveronderstelling in de toelichting op 
pagina 23 van de jaarrekening. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid. 
 
 



 

 

VERKLARING OVER DE IN HET FINANCIEEL VERSLAG OPGENOMEN ANDERE 
INFORMATIE 
 
Naast de jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag 
andere informatie, die bestaat uit:  
 het directieverslag;  
 overige gegevens.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
directieverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  
 
 
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT 
DE JAARREKENING 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT 
VOOR DE JAARREKENING  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is.  
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 
  



 

 

 
 
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 
 



 

 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties 
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de 
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 
 
 
 
Breda, 29 april 2019 
 
 
MAZARS N.V. 
 
 
 
 
wg. drs. D.J. Han RA 
 


