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Begroting 2019 – Vereniging Huygens’ Hofwijck  

 

 

 

  

2016 2017 2018 2018 Begroting

werkelijk werkelijk begroting werkelijk 2019

Subsidie gemeente 157,066        92,584        93,300        93,331        89,700        

Algemene sponsoring 12,500          19,000        13,000        13,000        8,000          

Fondsen en bijdragen -               20,305        37,000        11,000        5,000          

Verhuur Hofwijck 21,417          33,027        45,000        33,122        35,000        

Entreegelden 36,779          34,820        38,000        35,013        40,000        

Contributies, donaties en giften 7,988            8,838          8,500          15,781        8,750          

Overige inkomsten 13,503          3,738          7,000          15,387        12,500        

Totaal 249,253        212,312       241,800       216,634       198,950       

2016 2017 2018 2018 Begroting

werkelijk werkelijk begroting werkelijk 2019

Personeelskosten 131,279        94,413        88,000        93,966        84,000        

Algemeen beheer 30,954          25,667        26,000        24,088        25,000        

Onderhoud/restauratie Hofwijck 27,508          23,007        29,000        38,571        25,000        

Overige kosten Hofwijck 22,807          20,376        23,000        22,843        22,000        

Presentaties en projecten 29,692          41,119        69,100        13,564        32,200        

Concerten en lezingen 208              3,883          -              3,943          4,000          

Publiciteit 6,020            7,251          5,800          10,255        6,000          

Totaal 248,468        215,716       240,900       207,229       198,200       

Subtotaal 785              3,404-          900             9,406          750             

Financiële baten -en lasten 757              821             900             903             750             

Eindtotaal 27                4,225-          -              8,503          -              

OPBRENGSTEN

KOSTEN
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Toelichting op de begroting 2019 

De sluitende begroting 2019 voor het museum Huygens’ Hofwijck is voor een totaalbedrag van € 

198.950, een forse daling van 17,7% ten opzichte van de begroting 2018.  

 

Deze daling is mede vanwege een lagere subsidie, € 89.700 voor 2018 ten opzichte van  

€ 93,330 in 2017 vanuit Gemeente Leidschendam-Voorburg. Het bestuur en medewerkers zijn 

gedurende een lange tijd in het ongewisse geweest ten aanzien van de hoogte van de subsidie, die van 

essentieel belang is voor de exploitatie van het museum . Dit zeer trage besluitvormingsproces heeft 

mede geleid tot het zo laat presenteren van deze begroting naar de leden van onze vereniging. Het 

bestuur vindt dit een schandalige werkwijze van de Gemeente.  

 

Nog steeds is het bestuur en directie van mening dat de begrotingen voor de laatste paar jaren 

gebaseerd zijn op een minimum en met het wegvallen van de incidentele subsidie niet in staat zal zijn 

om de huidige activiteiten te kunnen continueren. Alles zal er op worden gericht om voor 2020 meer 

en eerder duidelijkheid te krijgen. 

 

Opbrengsten 

De begrote opbrengsten voor 2019 zijn als volgt verdeeld: 

 

 

 

Op basis van deze begroting wordt 55% uit eigen middelen en aanvullende inkomsten van derden 

gefinancierd en 45% wordt gefinancierd vanuit de Gemeente Leidschendam-Voorburg.  

 

Ten opzichte van de begroting 2018 zijn met name de inkomsten uit fondsen en verhuur Hofwijck 
naar beneden bijgesteld. De inkomsten uit entreegelden zijn verhoogd, omdat verwacht worden meer 

bezoek te genereren uit de beeldententoonstelling Voorburg Sculptuur.  
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Kosten 

De begroting kosten zijn opgebouwd uit een zevental categorieën.  

 Personeelskosten 

 Algemeen beheer 

 Onderhoud/restauratie Hofwijck 

 Overige kosten Hofwijck 

 Presentaties en projecten 

 Publiciteit 

 Financiële baten- en lasten 

 

 

 

Personeelskosten 

Ondanks hogere kosten in 2018 is de begroting voor personeelskosten lager ten opzichte van vorig 

jaar. Deze personeelsbegroting voor 2019 is gebaseerd op 1,65 FTE (3 parttime medewerkers en 

inhuur via Museum Swaensteyn. De Directeur van het museum is in dienst voor 0,6 FTE, echter zal 

voor 2019 meer werkzaamheden gaan verrichten voor Museum Swaensteyn. Deze kosten zullen 

worden doorbelast, waardoor de begroting voor 2019 naar beneden is bijgesteld. Verder heeft het 

museum een groot aantal vrijwilligers, waarvoor het bestuur zeer dankbaar is, die veel taken binnen 

het museum op zich nemen, zoals onder andere de entree en winkel. 

 

Algemeen Beheer 

De kosten voor Algemeen Beheer omvatten naast reguliere kantoorkosten, ook kosten voor de 

financiële – en salarisadministratie, accountant, telefonie en kosten voor IT.  
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Onderhoud/restauratie Hofwijck 

Onderhoudskosten hebben voor het overgrote deel betrekking op het reguliere onderhoud aan de tuin 

van het museum. Daarnaast zijn reguliere onderhoudskosten voor het museum en het poortgebouw 

begroot.  

 

Overige kosten Hofwijck 

Deze kostenpost heeft voornamelijk betrekking op kosten voor huisvesting, zoals gemeentelijke 

belastingen, energie, water, schoonmaak en kosten voor beveiliging van de beide panden.  

 

Presentatie en projecten 

In het activiteitenplan 2019 (zie pagina 5-6) staan de activiteiten van het museum voor 2019 gepland. 

Naast de reguliere activiteiten en educatie staan er een aantal incidentele projecten gepland, t.w.; 

 Met het oog op Rembrandt (film) 

 Voorburg Sculptuur 2019 

 

 
 

Publiciteit  

Promotie, reclame-uitingen en advertenties zijn belangrijke instrumenten om het museum meer onder 

de aandacht te brengen van het algemene publiek. Echter deze begroting laat het niet toe om in 2019 

hier meer aandacht aan te besteden. Derhalve wordt getracht om vanuit de incidentele projecten meer 

exposure te krijgen om zodoende het museum beter onder de aandacht te brengen en dus ook meer 

bezoek te genereren.  

 

 

Financiële baten- en lasten 

Naast reguliere bankkosten betaalt het museum ook rente ten aanzien van de kredietfaciliteit met de 

ABNAMRO. Aangezien het museum in vele gevallen voorfinanciert is er op sommige momenten een 

kredietfaciliteit gewenst. Getracht wordt om deze kosten in 2019 zoveel mogelijk te beperken.  

 

Overzicht presentatie en projecten

Begroting

* Vaste presentatie 2,500          

* Met het ook op Rembrandt (Film) 4,700          

* Sculptuur Voorburg 21,000        

* Educatie 4,000          

Total budget 32,200        
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Tentoonstellingen & activiteiten Huygens’ Hofwijck  2019 
 
Programma 
 
Kersttentoonstelling 
8 december t/m 13 januari  
 
Zondagochtendconcerten 
Januari – maart 
 
Dichter op Hofwijck 
januari 
 
Constantijn ontdekt Rembrandt (film) 
& 
Met het oog op Rembrandt. Simon Koene op Hofwijck 
Medio april – medio ontober 
 
Museumnacht Kids Swaensteyn & Hofwijck 
Medio maart 
 
Erfgoeddag Schatten aan de Vliet 
Medio april 
 
Romeinenweek 
Eind april 
 
Dag van het Kasteel 
Begin juni 
  
Voorburg Sculptuur 2019. Helaine Blumenfeld op Huygens’ Hofwijck 
medio juni – medio oktober 
 
Familiemiddagen/workshops  
Juli-augustus 
 
Open Monumentendag 
Vlietdagen 
September 
                                                                                                                                                                
Maand van de Geschiedenis 
Nationale Archeologiedagen 
Rabo Museum Kidsweek 
Museumnacht Den Haag 
Halloween Hofwijck 
Oktober 
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Kerst op Hofwijck 
11 december – tot einde kerstvakantie  
 

 


