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ST DMA

Bestuursverslag

Stand van zaken 

Het museum heeft sinds maart 2020 een dramatische terugval van bezoekers gehad: min 95%. Na een aantal 
lock-downs in 2020, is het museum bovendien gesloten geweest vanaf half december 2020 tot juni 2021 wat 
de financiële situatie van het museum niet ten goede is gekomen. Ondanks deze situatie is het museum in 
2020 een vernieuwingstraject gestart met het uiteindelijk doel om het DMA door te ontwikkelen tot een on- 
en offline educatief platform waarbij bezoekers worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd over het ambacht 
van diamantair, en alles wat dit omvat, zodat het vakmanschap, de historie en de industrie toegankelijk en 
behouden blijft voor huidige en toekomstige generaties. Een belangrijke stap in dit proces is de realisatie van 
een nieuwe website waarbij de collectie van het museum een centrale rol heeft ingenomen. Hierbij is de SEO 
geoptimaliseerd en is er door middel van SEA (Google Grant) ingezet op het bereik van potentiele bezoekers 
en geïnteresseerden in het ambacht van diamantair. Verder is er ingezet in de doorontwikkeling van de social 
media kanalen zodat het museum ook daar goed vertegenwoordigd is. Daarnaast is de kamer Diamant Roven 
omgebouwd tot een laser room (The Diamond Heist) als nieuwe attractie. De bedoeling is om dit item als 
nieuw marketing tool uit te rollen. 

Toekomst museum

Royal Coster is sinds de oprichting van het museum de hoofdsponsor van de Stichting Diamant Museum Ams-
terdam geweest. Elk jaar werden de tekorten bij het museum aangevuld door Royal Coster Diamonds. Het 
wegblijven van toeristen is ook voor Royal Coster Diamonds een moeilijke situatie. Een aanzienlijke afslanking 
van het bedrijf is ondanks de NOW en andere overheidssteun onafwendbaar gebleken waardoor de financiële 
sponsor bijdrage substantieel is afgenomen. Hier staat echter tegenover dat het DMA zowel in 2020 als 2021 
coronacompensatie heeft ontvangen van het Mondriaan Fonds. Het museum is hierbij aangemerkt als een 
‘Museum van vitaal belang voor de lokale culturele infrastructuur’ waardoor we de mogelijkheid hebben 
gekregen om het vernieuwingstraject te continueren. Dit neemt niet weg dat het museum (nog) niet bestand 
is tegen de gevolgen van mogelijk nieuwe corona beperkingen, maar de verwachting is dat door de uitrol van 
de nieuwe strategie de financiële situatie van het DMA zal herstellen en het museum in 2022 hiervan de 
vruchten kan plukken. 

Het Bestuur 
Stichting Diamant Museum Amsterdam 

Björn Stenvers 
Mirjam Meier 
Robert Tamara 
Donny Griffioen 

Amsterdam, 20 augustus 2021

Het bestuur van de Stichting biedt hierbij haar financiële verantwoording aan over het boekjaar 2020.
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ST DMA

ACTIVA 2020 2019

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 172.073 218.059

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden - -

Vorderingen:
- op handelsdebiteuren - 116.152
- belastingen en premies sociale verzekeringen 1.460 13.952
- overlopende activa - -

1.460 130.104

Liquide middelen 153.686 90.656

Totaal 327.219 438.818

PASSIVA 2020 2019

EIGEN VERMOGEN
0 -

- stichtingskapitaal -77.544  -4.026
- onverdeeld resultaat 80.856  -73.518

3.312  -77.544

LANGLOPENDE SCHULDEN
- aan groepsmaatschappijen - -

KORTLOPENDE SCHULDEN
- aan handelscrediteuren 11.781 8.969
- overige schulden 255.146 507.393
- belastingen en premies sociale verzekeringen 56.980 -
- overlopende passiva - -

323.907 516.362
Totaal 327.219 438.818
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ST DMA

WINST- EN VERLIESREKENING

2020 2019

Brutomarge 96.369 523.116

Salarissen -110.557  -263.232
Sociale lasten en pensioenlasten -13.094  -14.683
Afschrijvingen -64.792  -61.031
Overige bedrijfskosten 173.104  -257.495
Som der bedrijfslasten  -15.339  -596.441

81.030  -73.325
Financiële lasten  -174  -193
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 80.856  -73.518
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - -
Resultaat na belastingen 80.856  -73.518

Geen accountantscontrole uitgevoerd 4



ST DMA

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020

Algemeen

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel:
Het stichten, exploiteren en instandhouden van een museum, welke zich bezighoudt met de beschrijving van
de geschiedenis van diamant - (bewerking) industrie in Amsterdam en omgeving, alsmede de promotie van en
kennismaking met voormelde industrie en de daaraan gelieerde bedrijfstak(ken).

Verslaggevingsperiode

De Stichting is opgericht op 22.04.2005. De eerste verslaggevingsperiode loopt vanaf 2015.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de stiching gekozen grondslagen.
Voor een beschrijving van deze grondslagen wordt verwezen naar paragraaf Gondslagen voor de
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met de opmerking dat
het museum (nog) niet bestand is tegen de gevolgen van mogelijk nieuwe corona beperkingen. De 
verwachting is echter dat door de uitrol van de nieuwe strategie de financiële situatie van het DMA 
zal herstellen en het museum in 2022 hiervan de vruchten kan plukken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op nominale waarde. Voor zover niet anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De ontvangen schenkingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar van ontvangst.
De uitgekeerde schenkingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar van uitbetaling.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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ST DMA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA Andere vas-
te bedrijfs-

middelen

Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde 445.110
Cumulatieve afschrijvingen -227.051
Boekwaarde 218.059

Mutaties
Investeringen 18.806
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen -
Afschrijvingen -64.792
Saldo  -45.986

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde 463.916
Cumulatieve afschrijvingen -291.843
Boekwaarde 172.073

2. LIQUIDE MIDDELEN 2020

ABN AMRO EUR 153.686
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

3. EIGEN VERMOGEN 2020

Het saldo Stichtingskapitaal betreft de cumulatie van de resultaten tot nu toe.
Stichtingskapitaal -77.544
Onverdeeld resultaat 80.856

3.312

4. OVERIGE SCHULDEN 2020

Dit betreft een tijdelijke financiering van een voorheen gelieerde onderneming en wordt er
hier nog geen rente over berekend.
Overige schulden 255.146

5. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

De verplichting voortvloeiende uit het huurcontract bedraagt €156.797 (exclusief BTW) per 
jaar met een looptijd tot 31 december 2018 en een optie op een verlenging van 5 jaar.
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6. BRUTOMARGE 2020

Deze bestaat uit:
Omzet Entrée 43.276
Omzet Museum Shop 73.090
Overige  (738)
Kostprijs verkopen (19.259)

96.369

7. PERSONEELSKOSTEN

Het bedrag verantwoord als salarislast in de winst- en verliesrekening zijn doorbelastingen 
wegens detachering.

8. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2020 2019
Personeel 43.432 45.780
Huisvesting 182.344 181.546
Verkoop -293.884 27.122
Algemeen  -104.996 3.047

-173.104 257.495
In de verkoopkosten 2020 is een sponsorbijdrage verwerkt van € 320.000. m.b.t. de jaren 2019 & 2020.
Deze sponsorbijdrage is cf. de lopende overeenkomst. De bijdrage was ook nodig om een fors negatief
stichtingskapitaal te voorkomen.
In de Algemenekosten 2020 is de subsidiebijdrage verwerkt van € 49.789. i.v.m. de TVL en TOGS.

9. FINANCIËLE LASTEN

Dit betreffen bankkosten.

Amsterdam, 22 juni 2021

Het Bestuur

OVERIGE GEGEVENS

Controleplicht

Gezien de omvang is de vennootschap niet controleplichtig, om welke reden geen accountantscontrole
heeft plaatsgevonden.

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

In de statuten is het artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. 

Voorstel tot resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het resultaat
over 2020 toe te voegen aan het stichtingskapitaal.

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich wel significante gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum in de vorm van Covid-19.
Wij verwijzen naar het bestuursverslag m.b.t. de continuiteit van de Stichting.
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