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Contactgegevens:

Naam : Stichting Vliegend Museum Seppe

Adres : Pastoor van Breugelstraat 93e

Plaats : 4744RC Bosschenhoofd

telefoon : 0165-321335

E-mail : infoluchtvaartmuseum.nl

Websi@e : http://vliegendmuseumseppenl/

Bankrek.No. : NL60INGB0009559454

No. KvK : 41105320

RSIN : 8074.45.897
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Doel:

Artikel 2 uit de statuten van de Stichting Vliegend Museum Seppe.

1. De Stichting heeft ten doel het bijeenbrengen conserveren, tentoonstellen‚Äö

restaureren en luchtwaardig maken van historische vliegtuigen en het bevorderen

van het vliegen met historische vliegtuigen en voorts al hetgeen daarmee

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in

de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen

van opstallen ten behoeve van de stalling van historische vliegtuigen en het

inrichten van een permanente tentoonstelling ter bevordering van de publieke

kennis van de historie van de luchtvaart en het tevens op zo gunstig mogelijke

voorwaarden ter beschikking stellen van de door haar verkregen, gehuurde of op

andere wijze in gebruik genomen (historische) vliegtuigen.

Bestuur:

Voorzitter Hans Oortman

Secretaris : Peter van Unen

Penningmeester : Riph van den Assum

Raad van Toezicht:

Voorzitter : Rob Zwarts

Lid : Coen Rokx

Lid  : Hans van ‘t Zelfde

Beloningsbeleid:

Het bestuur, de Raad van Toezicht en de vrijwilligers van de Vereniging Vliegend
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Museum Seppe, die voor de exploitatie van het museum zorgdragen, ontvangen geen

enkele vergoeding voor hun inzet.

Verslag activiteiten 2016:

Het museum heeft ook in 2016 door verschillende activiteiten getracht het Vliegend

Museum Seppe onder de aandacht van het publiek te brengen.

Te denken valt daarbij aan:

⦁ Deelname aan Museumschatjes (initiatief provincie Noord Brabant): 222 
basisschoolleerlingen  bezochten het museum in de herfst

⦁ Jaarvergadering partij 50Plus (afdeling Breda)

⦁ Herdenkingsvluchten met historische vliegtuigen op o.a. 4 en 5 mei.

⦁ Actief op Twitter, Facebook, You Tube, Flickr en de eigen website.

⦁ Een wisseltentoonstelling

Beleidsplan 2017:

Het bestuur zal ook in 2017 activiteiten ontwikkelen die erop gericht zijn om onze

doelstellingen te realiseren.

Te denken valt daarbij aan:

⦁ Ontwikkelen speciale activiteiten om publiciteit en daarmee bezoek te genereren,
zoals "Cubs and Gliders" en "Classic Cars and Aeroplanes"
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⦁ Herdenkingsvluchten met historische vliegtuigen op o.a. 4 en 5 mei

⦁ Deelname aan de Open dag Breda Int. Airport in september

⦁ Samenwerking met Erfgoed Brabant en Landstad de Baronie
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Stichting	  Vliegend	  Museum	  Seppe

Geconsolideerde	  	  balans	  per	  31-‐12-‐2016

31-‐12-‐16 31-‐12-‐15
ACTIVA
Materiele	  vaste	  activa 647.857,00 338.477,00
Debiteuren 5.360,43 3.539,00
Belastingen 2.463,22 0,00
Liquide	  middelen 70.281,66 47.039,00

725.962,31 389.055,00

PASSIVA
Eigen	  vermogen 526.019,89 177.955,00
Voorzieningen 16.500,00 16.500,00
Langlopende	  schulden 172.799,89 183.600,00
Crediteuren 1.329,03 0,00
Overige	  schulden 9.313,50 11.000,00

725.962,31 389.055,00

Geconsolideerde	  winst-‐	  en	  verliesrekening	  2016
Omzet 74.874,45 64.750,74
Inkoopwaarde	  van	  de	  omzet -‐15.788,24 -‐7.303,91
Bruto-‐toegevoegde	  waarde 59.086,21 57.446,83

Kosten	  vrijwilligers 100,00 0,00
Huisvestingskosten 10.556,08 7.975,42
Verkoopkosten 1.416,47 113,76
Algemene	  kosten 5.645,66 2.837,72
Rentekosten 7.879,04 8.491,81
Bijzondere	  baten	  en	  laten -‐5.195,90 -‐28,36

20.401,35 19.390,35

Resultaat 38.684,86 38.056,48

Opmerkingen
	  	  	  	  	  In	  2016	  is	  de	  waarde	  van	  de	  grond	  en	  de	  opstallen	  aangepast	  naar	  de	  WOZ-‐waarde
door	  het	  vormen	  van	  een	  herwaarderingsreserve	  van	  €	  309.380.
	  	  	  	  	  De	  vergelijkende	  cijfers	  van	  de	  winst-‐	  en	  verliesrekening	  2015	  kunnen	  door
een	  andere	  wijze	  van	  interpretatie	  niet	  geheel	  vergelijkbaar	  zijn	  met	  die	  van	  2016.
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