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Inleiding en missie van Terra Maris 
 
Terra Maris is hét museum voor natuur en landschap van de provincie Zeeland. Terra Maris is een stichting en 
opende in mei 2006 haar deuren. Terra Maris, wat letterlijk “Land van de zee” betekent, gaat over de 
provincie Zeeland, en haar bijzondere natuur. De missie van het museum is als volgt geformuleerd: 

“Terra Maris wil op een spannende en attractieve wijze informatie geven aan een breed publiek over natuur en 
landschap van Zeeland, waarbij de relatie met de (internationaal gezien) unieke ontstaansgeschiedenis van het 
Zeeuwse land (de wisselwerking tussen mens en natuur) een centraal thema is. Het museum genereert 
draagvlak voor de bescherming van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het landschap. Het 
museum verzamelt en beheert relevante collecties die betrekking hebben op natuur en landschap in Zeeland.” 

Museum Terra Maris is een erkend geregistreerd museum. Terra Maris is aangesloten bij de Vereniging van 
Science Centra (VSC) en de museumvereniging.  

Op 1 oktober 2021 heeft de stichting statutenwijzigingen doorgevoerd en is Terra Maris overgegaan naar een 
Raad van Toezicht met een directeur-bestuurder. Dit conform de richtlijnen vanuit de Governance code. 

Dit verslag geeft een beeld van de activiteiten van de Museum Terra Maris over het jaar 2021. 

 

 

  

Foto: Tuinaanzicht museum 
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De gevolgen van covid-19 voor Terra Maris in 2021 
 
De eerste helft van het jaar is museum Terra Maris wederom verplicht geweest om te sluiten als gevolg van 
de coronamaatregelen. Na enkele maanden open geweest te zijn met aanpassingen (scannen van coronapas, 
afstand en minder bezoekers per evenement) moest het museum de deuren helaas weer sluiten in december 
voor de kerstvakantie. Dit heeft weer grote gevolgen gehad voor het aantal bezoekers, voor activiteiten, 
programma’s en werkzaamheden voor het personeel. Schoolprogramma’s werden aangepast, verzet of 
geannuleerd. Deels thuis werken is inmiddels de norm voorzover de werkzaamheden dit toelaten en de 
bezoekers kwamen steeds minder. Landelijk is het aantal toeristen enorm gedaald, en dit was ook het geval in 
Zeeland.  

Hierdoor is Terra Maris in 2021 op 185 dagen open geweest voor bezoekers en hebben in totaal 23.562 
bezoekers museum Terra Maris bezocht. 

  

Foto: Corona- check entee 
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Exposities  
 

In 2021 zijn naast de vaste exposities 2 wisseltentoonstellingen 
te zien geweest ‘Vikingen op Walcheren? Vondsten, verhalen, 
feiten en fabels’ en ‘Van potvis tot petfles…. Wat spoelt er aan in 
Zeeland?’.  Ook is een deel van de vaste tentoonstelling 
vernieuwd en kunnen bezoekers nu door middel van VR-brillen 
met 360 °-films een kijkje nemen in 3 verschillende 
natuurgebieden. Met name voor de minder mobiele bezoeker 
een enorme aanwinst. 

Vaste tentoonstelling 
In de vaste opstelling zijn vanaf de voorjaarsvakantie de Virtual 
Reality-brillen met 360 °-films in gebruik genomen. Aan het begin 
van de tweede zaal zijn drie draaibare stoelen in de vorm van 
strandstoelen geplaatst. Bezoekers kunnen op hun gemak de 
bril voor hun ogen houden en dan een virtuele rondwandeling 
maken door de natuurgebieden De Manteling, de Zwaakse Weel 
en Saeftinghe. In het begin waren er technische problemen met 
de VR-brillen, die zijn inmiddels opgelost.  

De dijkwand is bekleed met een grasprint om het gevoel van 
een zeedijk te versterken. Bovendien is er een timelaps-filmpje 
van wormen in geplaatst, zodat bezoekers een kijkje in de 
dijk/onder de grond krijgen. Uit de collectie zijn een aantal 
vogels en een haas met een konijn toegevoegd. Bezoekers 
kunnen ze nu van dichtbij goed vergelijken.  

 
Wisseltentoonstellingen 
‘Van potvis tot petfles…. Wat spoelt er aan in Zeeland?’. Het potvisskelet van Pieter is drie jaar in bruikleen 
van Naturalis verkregen. Deze wisseltentoonstelling zal tot en met voorjaar 2022 te zien zijn. De impact van 
zo’n zeereus en het achterliggende verhaal van wat er allemaal aanspoelt op het strand bieden goede 
aanknopingspunten voor scholen-educatie en kinder-vakantie-activiteiten.  
 

De wisselexpositie ‘Vikingen op Walcheren? Vondsten, verhalen, feiten en fabels’ toont een archeologische 
collectie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Aanleiding van deze tentoonstelling 
was het 250-jarig bestaan van dit genootschap. De verzameling vondsten van Walichrum zijn zó bijzonder dat 
er nog steeds ontdekkingen over worden gedaan. Zo is in 2020 een tor-hamertje toegevoegd aan de 
tentoonstelling. De belangstelling vanuit binnen- en buitenlandse archeologische hoek neemt nog steeds toe. 
Mede daarom is besloten deze wisseltentoonstelling te verlengen tot voorjaar 2022. Uiteraard speelt de 
gedeeltelijke sluiting van het museum hierin ook een rol.  

 
 
 

Foto’s: VR brillen in de vaste opstelling 
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Bijenstal ‘t Raathuis 
Is onderdeel van de vaste expositie en wordt druk bezocht door onze bezoekers. De bijenstal bestaat uit 2 
delen: het voorste gedeelte is het museumdeel, waar alle bezoekers welkom zijn. Hier wordt het leven van de 
honingbij op verschillende manieren toegelicht: van ei-tot-bij, een bijenpuzzel, taken van een honingbij/dar en 
de koningin, hoe help je de bij etc. Ook kunnen bezoekers hier (lege) bijenkasten bekijken. Het 2e gedeelte is 
voor de Imker-opleiding, hier staan o.a. de bijenkasten met bijenvolken. Dit deel is met gaas van het eerste 
deel afgesloten, voor rust en veiligheid van de bijen én de bezoekers. 
Omdat de honingbij meer bekend en meer beschermd wordt dan de wilde bijen hebben we als Terra Maris en 
imkersvereniging ingezet op het vergroten van de kennis van de wilde bij. 
 
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:  
A. Bijkletsen met de imker. 
B. Lezing en workshop voor studenten over de wilde bij 
C. Snuffel-cursus wilde bijen  
D. Imkerijdag 
E. Overleg met IVW (imkersvereniging Walcheren) 
F. Schoonmaken van 't Raathuis met de imkers 

Op 3 maart heeft Terra Maris een buitenlezing gegeven aan  
HZ studenten en op 28 april een workshop over wilde bijen.  
Bij de campus hebben de studenten een stuk tuin waar zij in 
mogen werken.  De studenten wilden graag meer weten over 
wilde bijen en hoe zij hen kunnen helpen. De opkomst was 
niet erg groot, maar met de studenten die er waren, konden 
we na een praatje over de bijen aan de slag met het bouwen 
van wilde bijenhotels, het planten van planten en het 
aanleggen van een pilot stijlwandje voor de bijen. De 
studenten hebben de opdracht gekregen de locatie te 
monitoren.  
  
In maart zijn we ook gestart met een Snuffel-cursus voor 
imkers. Deze cursus is 3 x online gegeven en 1 x live in de tuin 
van Terra Maris.  
Het doel van deze cursus was de imkers informatie te geven 
over de wilde bij en hoe je dit op een duidelijke, creatieve 
manier over kan brengen op leerlingen van 
scholen.  De cursus werd bezocht door ongeveer 15 imkers. 
 
 
Er is nu een speciale imkerleskist gemaakt. Deze kunnen de imkers meenemen als ze naar een bijenles gaan 
op school. Dit is inmiddels 2 x gebeurd en we hopen dat komend voorjaar en zomer meer scholen een imker 
in de klas kunnen ontvangen. Overleg met Terra Maris en de imkersvereniging over hoe we de samenwerking 
kunnen bevorderen en de natuurlessen op de scholen goed kunnen aanbieden. 
 
Op zaterdag 23 oktober hebben we een schoonmaakochtend georganiseerd. Bezoekers waren welkom en 
speciaal waren imkers welkom om met elkaar de bijenstal ‘t Raathuis een schoonmaakbeurt te geven en 
kennis uit te wisselen. Een geslaagde ochtend, die we in het voorjaar willen herhalen en dan het tuintje van de 
bijenstal op willen knappen. 

             Foto: Bijkletsen met de imker 

Foto: Buitenlezing HZ studenten 
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En verder: 
Achter de schermen is er vanaf juni hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van de nieuwe wisselexpositie over 
klimaatveranderingen en duurzame energie. Deze zal in 
april 2022 worden geopend. Voor dit project is dankzij 
het Mondriaanfonds voor een jaar een educatief 
ontwikkelaar aangenomen.  

In september hebben we een schenking van € 1.500,- 
van Innerwheel Walcheren mogen ontvangen. Mede 
dankzij deze schenking kan in 2022 een educatieve 
exhibit over het voedselweb van de zee worden 
ontwikkeld.   

  
 

 

Foto: Illustratie nieuwe 
wisselexpositie 
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Collectiebeheer  
 
Het regulier collectiebeheer bestaat uit het monitoren van de klimaatomstandigheden en het periodiek 
vervangen van vochtvreters en Roxasect in de kasten. De Roxasect dient als (vraat)insecten weerder. Eénmaal 
per jaar worden de gevoelige preparaten handmatig gecontroleerd op vraat. Als vraat wordt geconstateerd 
volgt het vriesprotocol. Dit houdt in dat een object ingepakt wordt en tenminste één week ingevroren wordt 
in een grote diepvrieskast. Hierna mag het object één week acclimatiseren in een quarantainekast, waarna 
het vervolgens weer één week ingevroren wordt. Dit is nodig om insecten die een ‘opleving’ krijgen van een 
korte vriesperiode (zoals de museumkever) alsnog te doden. Het vriesprotocol wordt ook gebruikt om 
objecten die in een expositie zijn gebruikt ‘vraatvrij’ te maken, voordat ze weer bij de overige objecten 
worden opgeborgen. 
 
Veel collectiewerk in 2021 is verricht door onze vaste collectievrijwilligers i.s.m. Erik Speksnijder, die binnen 
Terra Maris het aanspreekpunt voor de collectie is. Vanwege Corona konden de collectievrijwilligers een groot 
deel van het jaar niet op het museum terecht. Zo goed als mogelijk hebben zij er toch voor gezorgd dat de 
meest noodzakelijke onderhoudsklussen gedaan werden. 
 
In 2021 is naast dit basisonderhoud het volgende gebeurd: 
Onze collectie is uitgebreid o.a. tbv educatie en tentoonstellingen. Er zijn in 2021 diverse nieuwe objecten aan 
de collectie toegevoegd door schenking of doordat wij deze hebben laten prepareren: 
 
 grote zilverreiger 
 een lepelaar met kleurringen uit Tsjechië  
 een leucistische kauw 
 prenten en boonsel damhert 
 prenten en boonsel ree 
 2 buisjes keelhorzellarven en teken 
 schedel vos met overbeet 
 schedel boommarter 
 schedel das 2x jonge en oud exemplaar 
 schedel bever 
 2 schedels damhert (dier hertenkamp en dier Manteling)  
 1 schedel van een jong damhert 
 schedel ree in bastgewei 
 diverse (afwijkende) stangen van een ree 
 schedel konijn met olifantstand 
 schedel wisent aangeknaagd door eerste wolf  
 een groenpootruiter 
 een rosse franjepoot 
 een slobeend in eclipskleed 
 een wervel van een dwergvinvis 
 een baleindeel van een Noordse vinvis 
 een fragment van een gewei van een reuzenhert 
 een uitgebreide verzameling wilde bijen, goudwespen en  

andere plooivleugelwespen, alsmede bladwespen en  
andere insecten van Het Zeeuwse Landschap 

         Fotos: Collectie depot 
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G. In 2020 is besloten om met Erfgoed Zeeland gezamenlijk de collecties te registreren met behulp van het 
programma Atlantis van DEVENTit. Wij zullen in het gezamenlijk platform mee gaan draaien met een 
eigen natuurhistorische module, genaamd Bio XL. In 2021 is de module verder aangepast en zijn alle 
mensen die hier mee gaan werken getraind. Komende jaren wordt de volledige collectie hierin 
opgenomen. Gelet op de omvang van het opnieuw registreren van de gehele collectie werd een oproep 
geplaatst voor nieuwe vrijwilligers; er was op dat moment nog maar 1 ‘vaste’ collectievrijwilliger op het 
museum. Op de oproep reageerden 3 nieuwe vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben in 2021 twee 
cursussen gevolgd gericht op het werken met het platform Atlantis en gericht op het werken met de 
invoermodule BioXL. 

H. De vrijwilligers in de collectie hebben zich in 2021 ook bezig gehouden met het behoud van de collectie. 
Dit bestaat o.a. uit het vervangen van vochtvreters en insectenwerend materiaal. Er is veel opgeruimd 
in de collectie en opnieuw geordend.  
Met een vogelkenner is de collectie nagelopen om extra informatie te kunnen toevoegen over ‘kleed’ 
en andere bijzonderheden t.b.v de registratie.  

I. Na een bezoek van leden van het Kon. Zeeuws Genootschap der Wetenschappen bleek dat er in de 
unieke en schelpenverzameling van Terra Maris her en der sprake was van zouterosie. Twee vrijwilligers 
zijn van start gegaan om dit te verhelpen door deze schelpen opnieuw te ontzilten.  

J. Een andere vrijwilliger is zich gaan ontfermen over de inbrengobjecten. Er is een lijst gemaakt van 
aanwezige objecten en een nieuw inbrengformulier opgesteld. 

K. Ook het prepareerweekend heeft weer nieuwe collectie opgeleverd 
L. Uit de inboedel van het Arsenaal hebben wij 2 aquaria, diverse vissen, inktvissen en kweekbakken over 

kunnen nemen. 

  

 

 

Foto: Opgezet kuikentje collectie 
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Landschapstuin Hortus Zelandiae 
 

In 2021 was de tuin net als vorig jaar een deel van het jaar niet toegankelijk voor bezoek. En in de periode dat 
bezoek (aangepast) wel was toegestaan, was het bezoek aan de tuin beperkter dan in andere jaren. Veel van 
de geplande activiteiten moesten helaas worden afgelast. 

Medewerkers en vrijwilligers 
In 2021 werkten Jan Tuin, Erik Speksnijder, Rik Koppejan en Merel Berrevoets als medewerkers in de tuin. 
Merel is aangenomen als vervanging voor Geert Piksen, die eind vorig jaar met pensioen ging. Samen met Rik, 
die wat uitbreiding van uren kreeg, hebben zij de uren die wegvielen opgevangen. 
Naast het vaste personeel werkten er één of meerdere dagen in de week óf een dagdeel, enkele vrijwilligers 
(o.a. een cliënt van Arduin, één WAO’er, drie gepensioneerden en één werkende vrijwilliger) mee aan het 
onderhoud van de tuin. En er is een imker, Monique Jankowski, die samen met vrijwilligers van de 
Bijenvereniging Walcheren de honingbijen in de bijenstal verzorgt. 
 
Werkzaamheden in de tuin 
De reguliere onderhoudswerkzaamheden in de tuin gingen wel gewoon door, maar in de periode van de 
lockdowns zonder de hulp van de tuinvrijwilligers.  
De hoofdmoot van het tuinwerk bestaat jaarlijks uit het onderhouden van de afrasteringen, de palen, het 
tuinmeubilair, de nestkasten en de speeltoestellen én het inzaaien, verplanten en snoeien van beplanting in 
de tuin. Daarnaast is er veel schoffelwerk aan de paden en de thematuintjes én het maaien van de gazons, de 
grachten, het hooien van de graslanden en het snoeien van de lanen. 
De tuinmedewerkers zijn in de tuin hét aanspreekpunt voor bezoekers; het voorlichten/enthousiasmeren van 
bezoekers is een belangrijk onderdeel van het werk in de tuin. 
 

Veranderingen  
Met steun vanuit verschillende fondsen hebben we in 2021 kunnen 
investeren in de tuin. Zo hebben we met steun vanuit de Stichting 
Zeeuwse Publieke Belangen de tuin kunnen verduurzamen. 
Vervuilend tuingereedschap op diesel is vervangen door elektrisch 
gereedschap, we hebben een plasdraspomp op zonne-energie aan 
kunnen schaffen en zonnepanelen op het dak van het ScharrelLAB 
kunnen plaatsen om alles op te kunnen laden. Ook hebben we een 
elektrische trekker besteld, die helaas vanwege de lange levertijd 
door corona pas in 2022 geleverd kan worden. Met steun van het 
Kickstartfonds hebben we een grote flexibele overkapping en 
houten kramen kunnen aanschaffen waardoor educatieve 
activiteiten buiten grotendeels door konden gaan dit jaar. 

 

  

     Fotos: Stretchtent en vaste kramen 
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Publieksfunctie 
Terra Maris fungeert als belangrijk informatiepunt op het gebied van landschap en natuur. Ook in 2021 
kwamen wekelijks mailtjes binnen met vragen over de natuur, over vondsten en andere waarnemingen. Een 
aantal publieksactiviteiten (lezingen, rondleidingen e.a.) gingen i.v.m. corona niet door. Wel heeft er een 
online cursus ‘Wilde bijen’ plaatsgehad en een buitenles over wilde bijen. Ook is er door de tuinmensen een 
aantal keer ‘Braakballen geplozen’. En één van de tuinmannen heeft meerdere keren de activiteit 
‘Zoldergeheimen’ gedaan. 
Alle personeelsleden en veel vrijwilligers hebben aan de Middeleeuwse festijnen meegeholpen 

 
Thematuinen 
 
Vijvertuin 
In de vijvertuin hangen schepnetjes waarmee bezoekers kunnen vissen in het 
water en kunnen opzoeken wat ze gevangen hebben. De bezoekers worden hier 
bewust gemaakt dat er in een vijver meer leeft dan vis. Er leven ook 
waterinsecten, salamanders, kikkers e.a.  
De vijvertuin is zeer in trek bij allerlei juffers en libellen. De laatste jaren zien we 
vele soorten, waaronder soms zeer zeldzame.  

Akkertuin 
In het akkertuintje maken bezoekers kennis met een aantal algemene en 
bijzondere (vergeten) akkerplanten.  Zo groeien hier jaarlijks uien en aardappels, 
maar ook vlas, blauw maanzaad, meekrap en wede. Bij elk gewas is een bordje 
met naam, foto van het gewas en een QR-code geplaatst, waarmee bezoekers 
meer informatie kunnen opzoeken.Sinds een paar jaar hebben we een vrijwilliger 
met groene vingers die dit tuintje intensief onderhoudt en de bijbehorende  
tekstbordjes maakt en plaatst. Het hele jaar door is er wel iets te zien en de oogst 
kon door de bezoekers tegen een kleine vergoeding worden meegenomen. 
 
Dijktuin 
De dijktuin is opgedeeld in een zeezijde en een landzijde. De zeezijde is voorzien 
van harde dijkbekleding, bestaande uit Vilvoordse zandsteen en Doornikse 
breuksteen. Tussen deze stenen groeien zeealsem en laksteeltje. Deze laatste 
zeldzame plant is hier spontaan gekomen. Op het dijktalud groeien verder 
blaassilene, dubbelkelk en pijlkruidkers. Dit zijn kenmerkende soorten voor 
dijkglooiingen. Aan de voorzijde van de dijk is in het verleden een deel ontgraven 
en voorzien van vijverfolie. Op de vijverfolie is een kleilaag aangebracht, waardoor 
een nat slibrijk deel is ontstaan; dit deel verbeeldt een slikrijke buitendijkse 
vooroever. In dit deel groeien o.a. gewoon kweldergras en zilte 
schijnspurrie. De landzijde van de dijk is nog redelijk voedselrijk. Deze hooien we  
twee keer per jaar om te verschralen.  
 
  

Foto: Vijvertuin 

Foto: Krekentuin 
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Moerneringstuin 
De moerneringstuin is een zilt veenontgravingstuintje. In de lage natte delen ligt zout veen aan het 
oppervlakte en de hoge delen worden gevormd door kleiruggetjes op veen. Het tuintje wordt zout gehouden 
door er periodiek wat strooizout in aan te brengen. In de moerneringstuin groeien hierdoor melkkruid, 
schorrenzoutgras, lamsoor, zulte, zilte rus en andere zilte soorten. 
 
Insectentuin  
De insectentuin is in het afgelopen jaar flink aangepakt. De randen dreigden wat te 
verruigen. Deze zijn opgeschoond en voorzien van nieuwe planten. In deze tuin 
groeien allerlei insectenlokkers. 
  
Duintuin 
De duintuin is in het afgelopen jaren flink uitgedund. De duindoorns zijn teruggezet 
en een deel van de tuin is gehooid. De noordelijke helft gaan we periodiek hooien, 
zodat hier droog schraalgrasland ontstaat. De zuidelijke helft willen we in stand 
houden als helmduin. 
 
Krekentuin  
De krekentuin vereist weinig onderhoud. Periodiek wordt de oprukkende beplanting 
teruggezet en in perioden van droogte wordt er water in gepompt. De tuin is het 
leefgebied van groene kikkers en kleine watersalamanders. 

Boerderijtuin 
De boerderijtuin bestaat uit vakken omringd door buxus, die met elkaar een 
kruismotief vormen. De boerderijtuin is een kopie van een Zeeuwse Roomse boeren 
voortuin. In de grote vakken worden vergeten groenten en klein fruit geteeld en 
langs het pad zijn vakken met verschillende keukenkruiden aangebracht.  
 
Insectenmuur 
De insectenmuur is voorzien van nestblokken voor wilde bijen en wespen.  
Op de opgehangen kleibak voor gewone sachembijen werd een bruine rouwbij 
waargenomen. Dit is de zeldzame koekoeksbij van de gewone sachembij. In de 
nestblokken nestelen o.a. de tronkenbij, de blauwe metselbij, de rosse metselbij,  
de gehoornde metselbij, de lathyrusbij en de grote klokjesbij.  
 
Vlindertuin  
De vlindertuin bestaat uit een groot vak met buddleja’s, een vak met vaste planten en een vak dat jaarlijks 
ingezaaid wordt met een eenjarig vlinderbloemenmengsel. Het tuintje is erg in trek bij fotografen. Vooral de 
laatste droge jaren zijn er soms leuke vlinders te zien die uitwijken naar de tuin omdat hier nog wel nectar te 
vinden is.  
 
Hooiland 
Het hooiland in de tuin wordt twee keer per jaar gehooid. Eén keer hooien is te weinig. Er ontstaan dan 
plekken waar riet en duinriet gaan domineren. Door eind april/begin mei een eerste keer te maaien proberen 
we dit wat terug te dringen. Ieder jaar worden weer nieuwe soorten ontdekt in het hooiland. Eerder werden 
papegaaizwammetje en een (vermoedelijke) grauwe wasplaat gevonden in het hooiland. Beide soorten zijn 
kenmerkend voor langdurig ongestoorde (onbemest, met een vast maairegime) graslanden; wasplaten zijn de 
orchideeën onder de graslandpaddenstoelen. 
Daarnaast hebben we de bijenorchissen succesvol kunnen introduceren. 

Foto: Boerderijtuin 

Foto: Insectenmuur 
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Waarnemingen in de tuin 

Elk seizoen in elk jaar is de landschapstuin anders. Dat geldt ook voor de waarnemingen van de vogels, 
insecten en planten. Het aantal waargenomen soorten van de verschillende beesten zijn jaarlijks wel ongeveer 
hetzelfde, maar elk jaar zitten er wel andere pareltjes tussen. In 2021 werden diverse leuke waarnemingen 
gedaan: 
 
Vogels 
De zomertortel was in het broedseizoen weer aanwezig in de tuin. Diverse malen werd een koppeltje 
tortelduiven waargenomen. Achter de vijg broedde een grauwe vliegenvanger in het zwaluwennestkastje. En 
al vele jaren, ook dit jaar, was de groene specht weer een vast bezoeker van de tuin. 
Buiten het broedseizoen werden de ijsvogel en de grote gele kwikstaart diverse malen gezien. 
Een bijzondere waarneming was die van een grote zaagbek in de kasteelgracht en een bonte vliegenvanger bij 
de tuinkas. 
 
Planten 
Nieuw was de vondst van het zeldzame hondskruid (een wilde orchidee) in het hooiland. Ook lijkt de 
bijenorchis definitief z’n plekje te hebben gevonden in het hooiland.  
Het laksteeltje, een zeer zeldzaam gras, doet erg goed in de dijktuin. 
 
Insecten 
Tijdens de buitenles over wilde bijen werden een aantal zeer zeldzame wilde bijen gevangen, waaronder de 
bruine rouwbij – dit is de koekoeksbij van de gewone sachembij -, de andoornbij en de geelgerande tubebij. 
Deze laatste is de koekoeksbij van de grote wolbij. 
In totaal zijn in de afgelopen jaren zo’n 46 verschillende bijensoorten gezien in de tuin. 
Rond de insectenmuur werd in 2021 de zeldzame grote vos diverse malen waargenomen. Het aantal 
waargenomen dagvlinders in de tuin komt hiermee op 23. 
En op de nestblokken aan de insectenmuur werd de zeldzame bonte knotswesp gezien. 
 

  

Foto: Gele kwikstaart 
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Vogels    

Waterhoen Meerkoet Wilde eend                 Kuifeend 
Roodborst Merel Boomkruiper Buizerd 
Pimpelmees Koolmees Groene specht           Kauw 
Gaai Houtduif Goudhaan Grote bonte specht 
Blauwe reiger                   Aalscholver   Heggemus Grauwe gans 
Winterkoning Ekster Sijs                              Putter 
Zwarte kraai                     Zanglijster Zilvermeeuw Vink 
Mandarijneend   Sperwer Keep Spreeuw 
Groenling Zwarte mees              Koperwiek Goudvink 
Smient Krakeend Grote lijster              Grote gele kwikstaart 
Scholekster Kokmeeuw Kramsvogel Kleine manteleeuw 
Tortel Stormmeeuw Boomleeuwerik       Kolgans 
Veldleeuwerik   Rietgans Staartmees Vuurgoudhaan 
Holenduif Brandgans   Witte kwikstaart      Slobeend 
Ooievaar IJsvogel Havik Grote mantelmeeuw 
Zwarte roodstaart           Zwartkop Boerenzwaluw Kneu 
Canadese gans                 Tuinfluiter Knobbelzwaan Witgat 
Fitis Gele kwikstaart          Beflijster Gekraagde roodstaart 
Slechtvalk Boomvalk Oeverzwaluw Nachtegaal 
Grasmus Koekoek Braamsluiper Huiszwaluw 
Zomertortel Kleine karekiet           Gierzwaluw Grote stern 
Bruine kiekendief             Europese kanarie     Oeverloper Grauwe vliegenvanger 
Kwak   Kruisbek Waterral Bonte vliegenvanger 
Boompieper Bladkoning Boomklever Barmsijs 
Grote zaagbek    
Vlinders    

Kleine vos Klein koolwitje Groot koolwitje Klein geaderd witje 
Citroenvlinder Dagpauwoog Boomblauwtje Bont zandoogje 
Oranje tipje Atalanta Kolibrievlinder Kleine vuurvlinder 
Zwartsprietdikkopje Icarusblauwtje St Jacobsblauwtje Bruin zandoogje 
Bruin blauwtje Gehakkelde aurelia Oranje zandoogje Distelvlinder 
Grote vos    
    

Libellen    

Smaragdlibel Viervlek Azuurwaterjuffer Vuurjuffer 
Vroege glazenmaker Keizerlibel Oeverlibel Vuurlibel 
Kleine roodoogjuffer Bruinrode heidelibel Lantaarntje Platbuik 
Paardebijter    
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Activiteiten algemeen publiek  
 

De activiteiten die Terra Maris aanbiedt aan de bezoekers zijn 
breed variërend, om zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken.  

Iedere activiteit die wordt georganiseerd moet voldoen aan 
een aantal randvoorwaarden. Dit geldt voor zowel de doe 
activiteiten voor kinderen als de rondleidingen die worden 
georganiseerd voor (voornamelijk) volwassenen.  Zo moeten 
de activiteiten een link leggen met De Zeeuwse Natuur, en/of 
de (wissel) tentoonstellingen en de visie van het museum.  
 
De hoofddoelgroep is gezinnen met (klein)kinderen, de 
activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden van 4 tot 99 jaar. 
Het doel van de activiteiten is de bezoekers te informeren, te 
verwonderen en op een actieve manier te laten leren. We 
stimuleren tijdens onze activiteiten om de (groot)ouders en 
kinderen te laten samenwerken en zo veel over/van de natuur 
te ontdekken. Materiaalkeuze, duurzaamheid en de 
verandering die we per seizoen om ons heen zien spelen hierin 
een belangrijke rol. De activiteiten hebben ook als doel de 
bezoekers te enthousiasmeren om naar buiten en de natuur in 
te gaan, ofwel met de natuur bezig te zijn. Met de aan het 
museum- en tentoonstellings-gerelateerde activiteiten en 
rondleidingen, wordt ook herhalingsbezoeken beoogd.   

Voor de algemene publieksactiviteiten was 2021 wederom een 
bijzonder jaar. Omdat het museum de eerste 5 maanden van 
het jaar (tot juni) gesloten was voor bezoekers, zijn er in 2021  
166 activiteiten voor het algemeen publiek georganiseerd. 
Door de sluiting 18 december i.v.m. de lockdown konden er 
hiervan 6 activiteiten in de kerstvakantie niet doorgaan. Door 
weersomstandigheden in de zomervakantie (hevige regenval 
en windstoten) konden 2 van de 5 middeleeuwse festijnen niet 
doorgaan: Hierdoor hebben we in de herfstvakantie nog een 
middeleeuws festijn gehouden. 

Vanwege de RIVM-richtlijnen hebben we bij het organiseren 
van onze activiteiten rekening gehouden met verspreiding over 
en een maximumaantal bezoekers in één (activiteiten) ruimte. 
Om groepsvorming te voorkomen hebben wij ook in 2021 1 á 2 activiteiten per 
dag georganiseerd i.p.v. 2 á 3, zoals in voorgaande jaren. 

De activiteiten zijn zowel in het museum als buiten het museum uitgevoerd, o.a. op het strand en in de 
Manteling. De activiteiten worden gegeven in de vorm van workshops of rondleidingen. De rondleidingen 
o.l.v. een gids gaan op inschrijving, de workshops geven we als inloopactiviteit.  

 

               Foto: Bezoekers in de tuin 

               Foto: KinderKunstaAtelier 

Foto: Middeleeuws festijn  
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Scharrelkidsclub  
Wegens succes van voorgaande jaren is in de zomervakantie via 
Toprecreatie een extern team ingehuurd voor de Scharrelkidsclub. 
Dit team draaide dagelijks 2 verschillende 
natuurbelevingsactiviteiten. Deze activiteiten waren opgedeeld in 
themadagen passend bij wat het museum te bieden had: dinsdag – 
daar komen de Vikingen, woensdag – van potvis tot petfles, vrijdag 
– luchtacrobaten, zaterdag – groeiers en bloeiers, zondag – zoet en 
zout water. Het team van dit jaar bestond uit 2 begeleiders van 
toprecreatie.  

De activiteiten zijn zo veel mogelijk buiten en in een ‘doordraai 
systeem’ georganiseerd om zo te kunnen voldoen aan de RIVM-
richtlijnen. Bij de binnen activiteiten zijn de activiteiten aangepast 
om de 1,5 m te kunnen waarborgen en om niet over het maximaal 
aantal deelnemers in één ruimte te gaan. Er was extra aandacht 
voor de hygiëne maatregelen.  Door deze aanpassingen konden 
bezoekers (kinderen) deze zomer toch op en top de Zeeuwse natuur 
ontdekken bij Terra Maris. We kregen veel positieve reacties en 
goede feedback van onze bezoekers. 

 
Middeleeuws festijn  
Vanwege de coronacrisis hebben we de middeleeuwse festijnen 
aangepast aan de RIVM-richtlijnen  met o.a.  minder bezoekers. Ook 
hebben we zo veel mogelijk gewerkt met ‘vaste zitplaatsen’.    
Bezoekers konden een picknickkleed meenemen het veld op en 
hierdoor konden zij zittend eten en drinken. Dit jaar hadden we 2 

nieuwe acts, Martinus de Zotteklep en Jannes de Goochelaar. 

 

Door de vele regen in de zomervakantie hebben we 2 festijnen geannuleerd. 
Al ingekochte etenswaren hebben we aan de voedselbank geschonken.  

  

Aantal georganiseerde activiteiten 166 
Geannuleerd wegens corona 6 
Geannuleerd wegens weersomstandigheden 2 
Aantal uitgevoerde activiteiten 158 

 Foto: Scharrelkidsclub 

Foto: Middeleeuws festijn 
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Activiteiten 2021 
Aantal keer 
uitgevoerd 

rondje landschapstuin met de tuinman 2 
bijkletsen met de imker 16 
wat vliegt daar  2 
vlinders en libellen vertellen 2 
kruip onder de bast van een wilg 3 
van pulp tot papier 4 
de geheimen van de landschapstuin 1 
Walcherse imkerijdag 1 
zoldergeheimen (3x) 30 
KKaAT Kleurenrijk 3 
Scharrelkidsclub waaronder: 54 
Daar komen de Vikingen 6 
Van potvis tot petfles 12 
Groeiers en bloeiers 12 
luchtacrobaten 12 
Zoet en zout water 12 
KKaAT Botje bij botje 4 

Moestuinieren & Ko 5 

natuurspreekuur 5 

wandeling WOII: Slag om de schelde 5 

Terra Maris schoont op! 1 

fietsexcursie Vroon 1 

prepareerweekend 1 
de vogelkeuken (aangepast vogelrestaurant) 2 
vreemde vogels (wisselend dagprogramma) 1 
braakballen pluizen 1 
strandjutten 4 
Westhove: toen en nu  1 
wandeling door de manteling 1 
Middeleeuws festijn herfsteditie 1 
het vogelrestaurant  1 
van pulp tot papier: kerstkaarten maken monique 1 
bijzondere lichtjes monique 1 
spieddaten: reeën en damherten 1 
kinderkunstatelier net als escher 2 
Zie je ze vliegen? 4 
middeleeuws festijn 5 
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Rondleidingen, verjaardagsfeestjes en arrangementen op 
aanvraag 

 

Naast het aanbod op de activiteitenagenda, waarvoor individueel ingeschreven 
kan worden of zonder inschrijving aan deelgenomen kan worden, is het ook 
mogelijk een verjaardagsfeestje, een groepsrondleiding of een arrangement te 
reserveren. Voor de rondleidingen zijn 12 gecertificeerde IVN-gidsen 
beschikbaar. Ook medewerkers van het museum en de tuin zijn inzetbaar voor 
rondleidingen en activiteiten.  
 
Hieronder leest u de aantallen van 2021, daarnaast zijn in de bijlagen het 
aanbod verjaardagsfeestjes, groepsrondleidingen en arrangementen 
bijgevoegd. Ook in 2021 zijn veel reserveringen i.v.m. Corona geannuleerd. 
Hieronder het overzicht van reserveringen die door konden gaan. 
 
 

 

Totalen reserveringen groepen, verjaardagsfeestjes en scholen 2021 

 

Activiteit zonder gids Groepen Verjaardagsfeestjes 
Met de rugzak op pad  3 
Museum 5  
Stampertje het duinkonijn  1 
Scharrellab 7  
Met Willy het bos in  1 
Horeca 6  
Pannenkoekenfeestje  2 
Lunch 2  

Rondleiding/activiteit met gids Groepen Verjaardagsfeestjes  
Rondleiding Terra Maris 3  
Wandeling door de manteling 2  
Rondleiding van zoet naar zout 6  
Rondleiding landschapstuin 1  
Rondleiding Westhove toen en nu 1  
Strandjutten 16 1 
Wonderwaterwereld  2 
   
Totaal 49 groepen, 1110 

personen 
10 kinderfeestjes, 103 personen  

 

Foto: Rondleiding scholen 
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Educatie aan schoolgroepen  
Ondanks dat corona ook in 2021 zorgde voor veel annuleringen, schoolbezoeken verzetten en gidsen vragen 
en weer afzeggen, konden 52 van de 81 aangevraagde schoolprogramma’s doorgaan. Een stijging van 17% ten 
opzichte van het voorgaande ‘corona’-jaar. In totaal hebben 1643 leerlingen met 251 begeleiders bij Terra 
Maris een educatief programma gevolgd, bijna verdubbeling van het aantal leerlingen t.o.v. van 2020. De ABS 
uit Middelburg heeft bij Terra Maris als buitenlokaal een programma op maat over biodiversiteit, 
moestuinieren en bijen gevolgd, ter inspiratie voor hun nieuwe groene schoolplein.  

Hieronder een totaal overzicht vanaf 2010; de rode cijfers zijn de aantallen incl de corona-annuleringen, de 
zwarte cijfers geven de aantallen weer die daadwerkelijk Terra Maris hebben kunnen bezoeken. 

Er is van 20 verschillende educatieve activiteiten uit het Programma Basisonderwijs gebruik gemaakt, 
waarbij voor een aantal scholen een aangepast programma is samengesteld. De activiteiten Rondje Motte, 
Met de rugzak op pad, (W)onderWaterWereld en Strandjutten waren het populairst. 

Opvallend is het gestegen aantal aanvragen door niet Walcherse scholen/opleidingen.  

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal 
leerlingen 

1643 

2377 

840 

1915 

2.963 2.350 3.015 2.540 2.335 2.047 1.750 2.560 2.400 2.535 

Aantal 
scholen 

52 

81 

30 

64 

88 79 88 88 81 63 49 65 62 76 

   

Basis 
onderwijs 

85% 85% 90% 87% 83% 86% 83% 87% 77% 81% 69% 74% 

Voortgezet 
onderwijs 

15% 13% 5% 11% 11% 11% 10% 13% 14% 15% 23% 23% 

Speciaal 
onderwijs 

- 2% 5% 2% - 3% 7% - 8% 3% 8% 3% 

   

Walcheren 66% 89% 69% 62% 66% 54% 51% 52% 47% 39% 61% - 

NZ Beveland 15% 3% 15% 15% 11% 16% 22% 13% 23% 31% 8% - 

Schouwen 
Duiveland 

1% - 1% - - 2% 2% 1% 4% 5% 5% - 

Zeeuws 
Vlaanderen 

1% - 3% 1% 1% 1% - 7% 4% 3% 5% - 

Tholen - - 1% - 2% 1% 1% 3% 2% - 1% - 

elders 17% 8% 11% 22% 20% 26% 22% 24% 18% 22% 20% - 
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Veerse Week van de Zee 
Omdat de potvis volgend jaar weer terug is naar Naturalis, is besloten om dit jaar nog een keer het thema Van 
Potvis tot Petfles te doen. In totaal hebben 126 leerlingen en 27 begeleiders meegedaan aan het programma. 
Vol enthousiasme hebben de leerlingen de tentoonstelling over de potvis/ wat spoelt er aan in Zeeland 
bekeken en daarna de potvis-quiz gedaan, gingen ze met garnalennetten het water in bij het strandjutten met 
een museumjutter en hebben van alles geleerd over de Plastic-soep en een stuk strand schoongemaakt.  
Wethouder Roelse van Veere heeft op de eerste dag het programma afgesloten en lekkere appels uitgedeeld. 
 
Werving basisscholen 
Het Programma Basis Onderwijs 2021/2023 is in september naar alle Zeeuwse 
scholen verstuurd, ter inspiratie voor het verse schooljaar. Hierin is de nieuwe 
activiteit ‘Bij-les van de imker’ opgenomen. Voor NME-activiteiten zijn 
verschillende mails verstuurd naar de Walcherse scholen. 
Via Kunst Educatie Walcheren zijn alle Walcherse scholen benaderd voor een 
museumbezoek en verschillende activiteiten. De Veerse scholen kunnen via 
het Museummenu gratis deelnemen en kunnen eventueel gebruik maken van 
gratis busvervoer. Dit jaar hebben in totaal 24 scholen via KEW bij Terra Maris 
een activiteit gereserveerd, hiervan zijn er 3 door gegaan. De meeste 
reserveringen waren in de eerste drie maanden van het jaar, de periode dat 
Terra Maris dicht was. Deze zijn doorgeschoven naar 2022. 
(pdf van Programma Basisonderwijs)  
Op aanvraag heeft het hoofd educatie op verzoek van aan aantal scholen 
verschillende aangepaste programma’s samengesteld. 
 
Vrijwilligers educatie en expositie 
De afdeling educatie wordt bij de praktische uitvoering ondersteund door 
twee vaste vrijwilligers. Daarnaast worden natuurgidsen ingezet bij ontvangsten 
van scholen voor specifieke activiteiten. 
 
 
NME Walcheren 
Natuur en Milieu Educatie (NME) neemt bij Terra Maris een bijzondere plek in. Scholen kunnen een keuze 
maken uit 19 verschillende activiteiten uit het Programma Basisonderwijs en ruim 30 verschillende leskisten 
lenen uit het NME leskisten aanbod.  
Omdat de 3 Walcherse gemeenten NME hebben ondergebracht bij Terra Maris kunnen de Walcherse 
basisscholen gratis gebruik maken van de natuuractiviteiten uit het Programma Basisonderwijs en gratis NME 
leskisten lenen. Per 1 januari 2022 gaat voor de duur van 4 jaar een nieuw NME-contract in. Gemeente 
Middelburg heeft de bijdrage verhoogd naar het oude niveau. Alle Middelburgse scholen kunnen daarom 
weer gratis de ‘groene’ activiteiten bij Terra Maris doen. 
De uitleen van leskisten is vrijwel gelijk aan 2020. Aan het leskistenaanbod is dit jaar de uitgebreide isolatie-
leskist toegevoegd. Leerlingen ontdekken welke isolerende maatregelen in een huis genomen kunnen worden 
en wat dat betetkent voor het energieverbruik.  
 
In 2021 hebben 48 scholen (41 scholen in 2020)  gebruik gemaakt van het gratis Wintergroentepakket en/of 
het gratis groentezadenpakket. Ook dit jaar heeft Bioduin uit Koudekerke de wintergroentepakketten 
geleverd. In het kader van de Warme Truiendag hebben voor Vlissingen en Veere één wethouder en 
Middelburg twee wethouders de Muts op-Muts af-quiz gedaan. In totaal hebben hier 82 leerlingen aan 
meegedaan. De Dag van de Duurzaamheid viel in de Kinderboekenweek, dit leidde tot veel verwarring over 
welke wethouder op welke school ging voorlezen in het kader an de Dag van de Duurzaamheid. Voor 
Vlissingen heeft wethouder Verhage, voor Middelburg wethouders Aalbers en Simons, voor Veere 

 

Foto: Experiment energie 
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burgemeester van der Zwaag en wethouders Wisse en Roelse voorgelezen. Daarnaast heeft gedeputeerde De 
Bat op de Petrus Immensschool voorgelezen.   
Vanaf eind 2020 is de samenwerking met de overige Zeeuwse NME-centra geïntensiveerd, wat heeft geleid 
tot NME Zeeland. Doelstelling hiervan is samen optrekken in grote projecten en uitwisselen van communicatie 
tools en upgrades in lesmateriaal. Hiervoor vind er wekelijks een kort overleg plaats. 
De Groene Revolutie is een initiatief van IVN, waarbij scholen een bijdrage van de IVN en de gemeente 
kunnen aanvragen om hun schoolpleinen te kunnen vergroenen. De ABS uit Middelburg heeft bij Terra Maris 
als buitenlokaal een programma op maat over biodiversiteit, moestuinieren en bijen gevolgd, ter inspiratie 
voor hun nieuwe groene schoolplein.  
 
Project Schoon Zeeland  
In het bijzondere jaar 2021 is Schoon Zeeland actief geweest met allerlei activiteiten. In totaal zijn er aan 32 
groepen, 9 meer dan vorig jaar, van het basisonderwijs op Walcheren de gastles over zwerfafval gegeven. De 
gastles start met een powerpointpresentatie over zwerfafval/ plastic soep in de klas, waarna de leerlingen 
naar buiten gaan met de grijpers en duurzame jutzakken om de omgeving schoon te maken. De leerlingen en 
leerkrachten deden hier heel fanatiek aan mee. Door corona werden soms lessen afgezegd of uitgesteld. 
Sommige scholen lieten geen gastdocenten toe en werd de uitleg over zwerfafval buiten gegeven met 
daaropvolgend de schoonmaak. Er zijn in totaal 3 lessen uitgesteld.   
Op Walcheren wordt afvalscheiding op de scholen aangepakt. Middelburg heeft hier dit jaar een begin mee 
gemaakt en de bedoeling is dit op alle scholen op Walcheren in te voeren. Dit heeft wat tijd nodig. De 
afvalcoach in Middelburg is met lessen meegegaan en heeft ondersteund. Met de nieuwe afvalcoach is een 
gesprek geweest op Terra Maris om uit te leggen wat we doen in de lessen.De activiteit ‘Van Pulp tot Papier’ 
is ook in 2021 in het  Scharrellab aangeboden, waarvan een aantal keren is  geannuleerd. De workshop is in 
totaal 9 keer gegeven. Schoon Zeeland is medeondertekenaar van het convenant Schone Schelde. Hiervoor 
zijn overleggen van werkgroepen bijgewoond en verschillende schoonmaakacties georganiseerd. Vanwege 
corona is de vorm van schoonmaakacties aangepast.  
 
Deelname Groene Stranden 
Dit jaar is een grote stap gezet door Groene Stranden. Uitleg aan 
bezoekers en mee gaan jutten zorgden voor bewustwording bij veel 
strandbezoekers. De organisatie van Groene Stranden, het Zeeuwse 
Landschap, heeft contact gezocht met Terra Maris, Schoon Zeeland. 
Gekeken werd welke rol Terra Maris en Schoon Zeeland konden hebben 
bij de ontwikkeling van Groene Stranden. Werkzaamheden waren: 
werven voor online training, uitleg en instructie aan de gastheren van 
de groene stranden. Samen met de organisatie wordt steeds afgestemd 
hoe we de Groene Stranden kunnen uitbreiden. 
 

Organiseren en coördineren Campagneteam Schoon Zeeland  
In juli is het Campagneteam op de stranden van Veere en Vlissingen van 
start gegaan. 4 weken lang is er op 5 dagen een team ingezet om 
strandbezoekers bewust te maken van het strandafval. 

 

 

  

 

Foto: Campagneteam 
Schoon Zeeland 



 
 
 
 
 

22 
 

In totaal zijn er ondanks corona in 2021 aan 32 groepen gastlessen gegeven, waarvan 25 in basisonderwijs. 

  
Gemeente 2021 2020 2019 2018 2017 
Middelburg 2 groepen, 

2 scholen BO 
 
 

5 groepen VO - 
Nehalennia 

 
 
 

16 groepen BO 
2 groepen BSO 

2 VO -Nehalennia 
3 gastlessen 

waarvan 6 x BO 
geannuleerd 

corona 
 

20 groepen, 
10 scholen 

11x Keep it clean 
weken BO 

1x gastles BO 
1x gastles tijdens 

Lenterondjes/HZL 
1x VO 

3x BO 
1x VO 

Vlissingen 20 groepen, 
3 scholen BO 

( op 1 school alle 
groepen / 

totaal 450 ll) 
 

6 groepen BO 
waarvan 2 x BO 

geannuleerd 
corona 

 

10 groepen, 
6 scholen 

*Frans Naerebout – 
hele school 

20x BO Duurzaam 
Klassenuitje/ 
Connexxion 

6x gastles BO 

3x BO 

Veere 3 groepen, 
2 scholen BO 

Geen reacties op 
uitnodigingen. 

 
 

12 groepen, 
10 scholen* 

9x gastles BO 
1x Gastles tijdens 

Plogging- Kon Tiki 
 

7x BO 
 
 

7 groepen, 6 
scholen plastic 

soeples  de Veerse 
Week van de Zee 

 

6 groepen 
BO  plastic soep 

les / Veerse week 
van de Zee. 

7 groepen, 6 
scholen hebben de 
plasticsoep-gastles 

op het strand 
gekregen tijdens de 
Veerse week van de 

Zee. 

  

5 x workshop Van 
Pulp tot papier 

op TM 
 

150  ll VO 
Workshop/educati
e Pulp tot papier 

20 x Workshops 
van pulp tot 

papier 
waarvan 6 x 
workshop 

geannuleerd 
corona 

20 Workshops Van 
pulp tot Papier/ 

TM 

13 x workshop Van 
Pulp tot papier/ 

TM 
18x workshop Kunst 

en Vliegwerk/ TM 
(niet doorbelast) 

18x workshop TM 
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Promotie 
 
Bezoekersonderzoek 2021 
In 2021 is er een onderzoek gedaan naar effect van promotie onder onze bezoekers, hieruit blijkt heel 
duidelijk de verschuiving in bronnen die leiden tot museumbezoek. In vergelijking met vergelijkbaar 
onderzoek in 2014: 
 

  
Verschuiving van papier naar digitaal 
 
Dit heeft gevolgen voor ons promotiebeleid: wij zetten steeds meer in op het online publiceren van 
activiteiten en informatie op meerdere websites en op social media. Voor activiteiten als het Middeleeuws 
festijn blijft het belangrijk om dit zichtbaar te maken dmv grote driehoeksborden op verschillende 
doorgaande wegen op Walcheren. 
 
Website 
Alleen de vormgeving van de website is aangepast aan de nieuwe huisstijl. Het CMS-systeem is niet 
vernieuwd, dit staat in de planning voor 2022. De website terramaris.nl is belangrijk voor het informeren en 
het aantrekken van bezoekers. De activiteitenagenda speelt hierin een belangrijke rol. De PR-medewerker 
houdt wekelijks deze activiteitenagenda bij. 
Een vaste vrijwilliger voert maandelijks de activiteiten in op o.a. de agenda’s van de website van VVV Zeeland 
(nu Zeelandvisit.com) en Zeelandnet.nl.  
 
Drukwerk en overige reclamedragers 
In 2021 bestond het promotiepakket uit folders, posters en advertenties. De nadruk ligt nu bij de laatste op 
media met een regionale functie, zoals de Badkoerier. Voor het Middeleeuws Festijn zijn posters gedrukt. 
In het kwartaaltijdschrift van Het Zeeuwse Landschap heeft Terra Maris  vaste pagina’s waarin informatie 
wordt gegeven over de collectie, de landschapstuin, exposities en de activiteiten. De betreffende 
medewerkers leveren hiervoor de teksten en foto’s aan.  
 
Wekelijks zijn naar alle regionale media persberichten inclusief een aansprekende foto over de komende 
activiteiten verstuurd.  
Voor de zomervakantie is een poster met de verschillende activiteiten geprint en verspreid binnen en buiten 
het museum op campings, hotels en bungalowparken op Walcheren.  
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Social media 
In 2021 hebben wij, met stagiaires vanuit HZ University of Applied Sciences, de social media strategie opnieuw 
vormgegeven. In de veelheid aan kanalen kiezen wij ervoor om goed zichtbaar te zijn op Facebook en op 
Instagram, en incidenteel op Linked-in. Wij werken met een contentkalender. 
 
Op de Facebookpagina van Terra Maris wordt regelmatig, in de schoolvakantie dagelijks, een bericht met 
foto’s over de activiteiten geplaatst met een overzichtje van de afgelopen dag, en wat er de volgende dag te 
doen is in het museum. Facebook wordt ingezet voor actualiteit en voor de doelgroep jonge gezinnen. Vooral 
moeders van gezinnen bekijken onze pagina. 
Instagram wordt meer gebruikt voor korte berichtjes over een leuke waarneming, mooie foto, bijzonder 
weetje, etc. Dit medium is vluchtiger en bereikt een jonger publiek.  
Linked-in blijft beperkt tot meer zakelijk nieuws. 
 

 

Museum TV 
Museum TV is een landelijk platform/kanaal over musea 
voor bezoekers. Voor Zeeland heeft Erfgoed Zeeland de 
coördinatie hiervoor. In 2020 zijn voor de eerste 10 musea 
opnames gemaakt, in 2021 kon Terra Maris meedoen. Voor 
Museum TV is een mini-docu gemaakt van circa 6 minuten 
en een promo-filmpje en twee social media-bites, deze 
laatste met een vaste externe presentatrice. Aan dit project 
was een verplichte 2-delige workshop Social Media 
verbonden.  

 

 

  

 

Fotos: Opnamedag 
MuseumTV 



 
 
 
 
 

25 
 

Museumwinkel 
 

Onze museumwinkel bevindt zich, samen met ons Museumcafé ‘De Orangerie’ in de glazen ontvangstruimte 
op het voorplein van de historische orangerie van kasteel Westhove. Hoewel de winkel ook zonder 
museumbezoek toegankelijk is, fungeert de winkel toch vooral als aanvulling op het museumbezoek, een 
tastbare herinnering aan een fijn dagje uit.   
De winkel is een belangrijk middel voor Terra Maris om eigen inkomsten te vergroten. 
 
Ons assortiment sluit aan bij de visie en missie van Terra Maris en richt zich vooral op ‘de groene bezoeker’ 
met veel duurzame en lokale producten. Denk hierbij aan een assortiment met een groot aantal boeken voor 
volwassenen en kinderen, natuurgidsen, natuurzoekkaarten, loeppotjes, bloemzaden, insectenhotels, 
nestkastjes, voedersilo's, manden en vogelhuisjes gemaakt van wilgentenen, wenskaarten met originele foto's 
uit het Zeeuwse landschap, ansichtkaarten, etc. Ook hebben we voor de toeristische bezoeker een 
assortiment Zeeuwse- en overige cadeau artikelen.  

Daarnaast richten we ons steeds meer op eigen producten uit de tuin en hebben we een kast speciaal 
ingericht met producten in relatie met de honingbij, zoals mede, honing, zeep, kaarsen, honinglepels, etc.  

  

 

Fotos: Entree museum(winkel) 
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Samenwerking 

Naast het natuurlijk partnerschap met Stichting Het Zeeuwse Landschap is er samenwerking met verschillende 
natuurorganisaties in het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur (DZN), en binnen de milieufederatie 
waar Terra Maris lid van is. Ook wordt deelgenomen aan het project Natuurbranding, met name op het 
gebied van communicatie en campagnes. 
 

De Zeeuwse Natuur (DZN) 
Terra Maris is onderdeel van het samenwerkingsverband DZN, hierin 
werken Het Zeeuwse Landschap, IVN, Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland, Nationaal park Oosterschelde en Terra Maris samen op het 
gebied van natuurbeleving en natuureducatie. In 2021 zijn 
staatsbosbeheer en Natuurmonumenten toegetreden. De activiteiten 
die in het kader van de Zeeuwse Natuur zijn uitgevoerd staan vermeld 
in het jaarplan 2021. Daarnaast geeft het financiële overzicht inzicht in 
de gemaakte kosten op dit onderwerp. 
 
Geopark Schelde Delta 
Ook is Terra Maris actief betrokken bij het Geopark Schelde Delta, 
waarbij Terra Maris als parel in het parelsnoer van het Geopark een 
uitgelezen plek is om informatie te geven over de Scheldedelta. In de 
vaste tentoonstelling wordt de relatie tussen landschap, natuur en 
cultuurhistorie in de Zeeuwse erfgoedlijnen zichtbaar. 
 
NME Zeeland 
Samen met de andere Zeeuwse NMEcentra vormt Terra Maris NME 
Zeeland, door intensief samen te werken maken we hier een 
efficiencyslag en kunnen we aan scholen nog meer educatie bieden. 
Hierbij is natuurlijk de samenwerking met de Walcherse gemeenten van 
groot belang. 
 
Musea 
Terra Maris is betrokken bij de Zeeuwse Musea, het Zeeuws Erfgoed, en 
in kleiner verband bij de Veerse musea. Verder is Terra Maris lid van de 

museumvereniging en een van de natuurhistorische musea uit Nederland die zijn aangesloten bij de 
Vereniging van Science Centra (VSC), waarbij we elkaar inspireren, samen projecten oppakken en een 
gezamenlijke lobby vormen richting (rijks)overheid. Zo is Terra Maris betrokken bij de werkgroep Samen 
Inclusief, met als doel het diversiteits- & inclusiebeleid te verbeteren. 
 
 
 
 
 
  
 
  

Foto: Met Willy het bos in 

Foto: NME 
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Financiële informatie 
 
2021 was wederom een bijzonder jaar voor Terra Maris. Door de coronapandemie is het museum lang 
gesloten geweest en heeft het na heropening te maken gehad met beperkingen op het gebied van het toe te 
laten aantal bezoekers en de toegestane evenementen en activiteiten. Het bezoekersaantal is in vergelijking 
met de jaren voor corona dan ook bijna gehalveerd.  
 
Het museum heeft een beroep gedaan op de steunmaatregelen van de overheid en heeft een 
compensatiebijdrage mogen ontvangen van het Mondriaanfonds, van de gemeente Veere en de provincie. 
Nieuwe exposities en investeringen werden waar mogelijk uitgesteld om zoveel mogelijk te bezuinigen. Door 
zoveel mogelijk gebruik te maken van subsidies, tegemoetkomingen en fondsen is de financiele schade door 
de coronamaatregelen beperkt gebleven en is de algemene reserve, die in 2020 was aangesproken, weer 
deels aangevuld. 2021 wordt dan ook positief afgesloten. 
 
Toekomstige risico’s en visie 
 
Ook in 2022 heeft Terra Maris nog last van de beperkende maatregelen die de overheid oplegt i.v.m. covid-19. 
Zo startte 2022 met een lockdown. Nieuwe verplichte sluitingen en beperkingen in programma en aantal 
bezoekers zullen vanzelfsprekend een negatief effect hebben op het resultaat in 2022. 
 
Terra Maris is in belangrijke mate afhankelijk van subsidies. Dit vormt samen met het beperkte saldo van de 
algemene reserve de grootste zorg voor het museum. Streven naar risicospreiding en verhoging van de 
inkomsten blijft daarom nodig. Daarnaast is een verdere verhoging van de algemene reserve 
(weerstandvermogen) noodzakelijk.  
De verwachting is dat 2022 met een klein verlies zal worden afgesloten. 

Ook de komende jaren zal er bij Terra Maris een extra inspanning worden verricht t.a.v. de eigen 
fondsenwerving ter versterking van het weerstandsvermogen en ten behoeve van de financiering van de 
vervanging van de permanente tentoonstelling die gepland is in de jaren 2028/2029. 

 
  

 

Foto: Drukte op de vogeltafel  
voor het gesloten museumcafé  



 
 
 
 
 

28 
 

Terra Maris begroting 2022 

 
 

 

Opbrengsten € € 
Subsidies en donaties             480.032  
Doelsubsidies                         270.860  
Entreegelden                             168.900  
Overige inkomsten                       26.000  
Brutowinst winkelverkoop         91.000  
Diverse baten en lasten 47.396 + 
Opbrengsten totaal  1.084.188 
   

Kosten € € 
Personeelskosten                   493.045  
Huisvestingskosten                95.614  
Promotiekosten                      25.000  
Kosten exposities 9.500  
Kosten collectiebeheer           13.500  
Kosten heemtuin                    23.000  
Kosten educatieve act            19.000  
Kosten winkel 48.600  
Uitgaven uit doelsubsidies     268.370  
Algemene kosten                   64.950  
Directe kosten museum                      55.500  
Afschrijvingen op materiële  vaste activa 27.551 + 
Som der kosten  1.088.130 
   
Opbrengsten totaal – som der kosten  -3.942 
Bedrijfsresultaat € € 
Rentebaten en soortgelijke  opbrengsten 0  
Rentelasten en soortgelijke  kosten 0  
  0 
   

Saldo €  -3.942 
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Personeel 
 
Terra Maris heeft een stabiel aantal vaste medewerkers. Ter vervanging van een tuinmedewerker Geert 
Piksen, die met pensioen ging en de conciërge Theo Jansen, die vertrokken is zijn 2 nieuwe medewerkers 
aangetrokken: Merel Berrevoets en Ruben van de Broeke en heeft Rik Koppejan uitbreiding van het aantal 
uren gekregen.  
In 2021 heeft Terra Maris een extra educatief ontwikkelaar voor 24 uur per week aan kunnen stellen op 
tijdelijke basis vanuit het Mondriaanfonds.  
 
Functiehuis 
Begin 2021 is het functiehuis van Terra Maris tegen het licht gehouden, de functieomschrijvingen zijn 
aangepast en er zijn enkele verschuivingen geweest in uren en taken. 
 
Handboek 
In het handboek van Terra Maris zijn alle protocollen, afspraken en werkwijzen samengebracht. Dit handboek 
is geschreven om de medewerkers en vrijwilligers van Terra Maris en het museumcafé te ondersteunen. Alle 
medewerkers van Terra Maris krijgen dit handboek. Nieuwe medewerkers krijgen dit bij hun aanstelling ter 
voorbereiding. 

Online personeelsadministratie 
In 2021 zijn we overgegaan naar online personeelsadministratie bij Sigma, die onze personeeladministratie 
verzorgen. 
 
Personeelsbestand per 1-1-2021 

Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren per week.  

A. van der Westen, directeur-bestuurder m.i.v. 1-10-2021  0,77 fte 
E. Speksnijder, hoofd landschapstuin 0,2 fte m.i.v. 1-3-2021 0,4 fte 
J. Tuin, hovenier 0,82 fte  
R.J. Koppejan, hovenier 0,33 fte m.i.v. 1-2-2021 1 fte 
C.E.A. Schaap, hoofd exposities, educatie en PR 0,83 fte  
W. Verschragen, algemeen medewerker activiteiten en balie 0,89 fte 
I.A. van de Broeke-Suijk, baliemedewerkster en inkoper museumwinkel 0,5 fte  
J.T. van Rijswijk-Soethoudt, baliemedewerkster, reserveringen groepsbezoeken 0,81 fte  
N.M. Vermorken, hoofd interne zaken 0,89 fte 
A.M. van de Graaf, baliemedewerkster m.i.v. 1-11-2021 0,44 fte  
M.P. Jansen, conciërge 1 fte t/m 31-5-2021  
 
Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een vast aantal uren per week  

A. van der Westen, directeur 0,67 fte t/m 30-9-2021 
R.S. van den Broeke, conciërge 0,55 fte m.i.v. 1-5-2021 
M. Berrevoets, tuinmedewerker 0,44 fte m.i.v. 1-6-2021 
L. Deretta, educatief ontwikkelaar 0,67 fte m.i.v. 15-9-2021 
 
Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een variabel aantal uren per week 

A.M. van de Graaf, baliemedewerkster variabel fte. t/m 31-10-2021  
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Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn als begeleiding bij de activiteiten onmisbaar voor het museum. De IVN- natuurgidsen  
begeleiden voornamelijk de rondleidingen en het strandjutten. Sommige gidsen zijn ook beschikbaar  
voor een meer creatieve inzet en assisteren tijdens een workshop of anderszins.  
Achter de schermen werken 2 vrijwilligers mee aan het organiseren van de schoolactiviteiten, zoals het 
gereedmaken van het (uitleen)materiaal en het schoonmaken van het materiaal na afloop. 
Verder werken er meerdere vrijwilligers in de tuin en aan de collectie. 
Als dank voor de inzet organiseren wij jaarlijks voor alle vrijwilligers van het museum een etentje en een leuke 
workshop. In 2021 kon dit helaas wederom niet doorgaan en hebben de vrijwilligers als alternatief een 
bijenhotel, een flesje mede en VVV-bon ontvangen. De personeelsleden van Terra Maris hebben de pakketjes 
persoonlijk bij de vrijwilligers afgegeven. Daarnaast ontvangen vrijwilligers een onkostenvergoeding. 
 
Gidsen en begeleiding educatieve activiteiten algemeen publiek en scholen  
A. de Bruyne  
J.L. Crucq-Jongepier  
M. Jankowski-van Veen 
C. Klootwijk-van Dis  
C. Labruijère  
H.A. van Langevelde  
B. W. Maas-Koster  
I. Maréchal- van der Voort  
H. Mols  
A.M. Neve-Ghuijs  
L. Pieterse  
H. Raad  
A. Ras-Willems  
K.J. Schroevers  
A. Stern-Jasperse  
Th. Willemstein 
E. Mahieu m.i.v. 1-5-2021  
G. Kohl m.i.v. 1-11-2021 
Collectie  
B. Bosdijk-van Os 
A. Ebens m.i.v. 1-5-2021 
C.M. Schrama m.i.v. 1-5-2021 
C.A.A. Lous-den Hollander m.i.v. 1-5-2021  
Landschapstuin  
J.L. Joosse  
J.F. van der Maas  
W. Kil  
A. van der Pols-Verhey  
J.W. Spapé 
A. Sijsenaar m.i.v. 1-7-2021  
Algemene werkzaamheden t.b.v. educatieve activiteiten en 
overige  
J. Riemens  
R.C. van de Sande  

 

Foto: Vrijwilligers 
Middeleeuws festijn 
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2021 van Bestuur naar Raad van Toezicht 
 

De bestuurssamenstelling van Stichting Terra Maris was tot en met 30 september 2021 gelijk aan die van de 
Raad van Toezicht van Stichting Het Zeeuwse Landschap.  

Per 30 september 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Dhr. H. Van Waveren (voorzitter) / Dhr. J. Kousemaker (penningmeester) / Dhr. J.J. Jacobse / 
Mw. N. Pőtgens / Dhr. J.R. Heringa / Dhr. J. Coosen / Dhr. P.B. Visscher. 
 
M.i.v. 1 oktober 2021 heeft Stichting Terra Maris een Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht bestaat uit Dhr. H. Van Waveren (voorzitter) / Dhr. J. Kousemaker /  Dhr. J.R. Heringa / 
Dhr. F. P.B. Visscher. Er zijn per 1-10-2021 drie vacatures. 

 

 
Oostkapelle, 6. april 2022 
Stichting Terra Maris      H. Van Waveren 
 
 
 
A. van der Westen      J.H. Kousemaker 
 
         
 
        F. P.B. Visscher 
 
 
 
        J. Heringa 
 
 
         

A. Steutel 
 
 
 

J.J. Meijer-Poelman 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2021 

 

  31 december 2021 31 december 2020 
ACTIEF Ref. 

  
€ € € € 

Vaste activa      

Materiele vaste activa      

Bedrijfsgebouwen etc.  94.011  105.295  

Inventarissen  51.123  40.501  

Automatisering  -  -  

 5  145.134  145.796 

Vlottende activa      

Voorraden 6  16.288  16.215 
      

Vorderingen      

Handelsdebiteuren  14.992  31.023  

Groepsmaatschappij 7.2 19.163  18.506  

Belastingen 7.3. 17.061  11.511  

Overige vorderingen en 
overlopende activa 

7.4 12.656  3.265  

     

   63.873  64.305 
      

Liquide middelen 8  314.364  97.988 
      

      

      

      

      

      
  539.659  324.304 
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31 december 2021 31 december 2020 

PASSIEF Ref. 
 

  €   €   €   €  
 

     
Eigen vermogen      
Vrij besteedbaar vermogen  17.790  -30.844  

Vastgelegd vermogen 
(Bestemmingsreserves) 

 80.891  50.000  

 
    

 
9 

 98.681  19.156 

Voorzieningen  
    

Jubileum verplichting 10.1 2.300  1.872  

Pensioenlasten 10.2 9.000  -  

   11.300  1.872 

Schulden op lange 
termijn  

    

Fondsen 11.3 
 125.635  100.234 

 
 

    

Kortlopende schulden 
(ten hoogste 1 jaar) 

 
    

 
    

Crediteuren  12.497  28.636  

Belasting en premies sociale 
verzekeringen 

12.1 33.831  29.727  

 
    

Projecten 12.2 122.859  78.826  

Overige schulden en 
overlopende passiva 

12.3 134.856  65.853  

 
    

  
 304.043  203.042 

  
    

  
 539.659  324.304 
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Staat van baten en lasten over 2021 

 

   Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020  
 Ref. 

Baten   €   €   €  

Subsidies 14 460.263 457.721 452.670 

Entreegelden 15 135.108 133.466 116.666 

Opbrengst winkelverkopen 16 84.838 82.104 62.958 

Overige inkomsten 17 26.000 25.186 13.850 

Projecten 18 188.200 208.708 65.192 

Diverse baten en lasten 19 74.131 164.753 83.657 
 

    
Som der baten  968.541 1.071.938 794.993 

     

Lasten     
Kostprijs winkel 15 45.782 46.577 32.107 

Personeelskosten 20 486.928 498.886 471.599 

Huisvestingskosten 21 83.735 82.042 76.180 

Promotiekosten  24.000 19.544 18.437 

Algemene kosten 22 62.450 55.893 78.252 

Afschrijvingen  23.234 24.944 24.228 

Directe kosten museum 23 70.250 53.160 65.902 

Projecten 18 188.200 211.367 72.259 

     

Som der lasten  984.579 992.413 838.964 

     

Saldo  -16.038 79.525 -43.971 

Verdeling saldo     
Bestemmingsreserve 
beleeftuin   

25.000 
 

Bestemmingsreserve 
permanente tentoonstelling  - 

-55.891 
 

 
    

Resteert: mutatie Vrij 
besteedbaar vermogen  

-16.038 48.634 -43.971 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

1  1. Algemene toelichting 
 

1.1  1.1. Activiteiten 
Het doel van De Stichting is: 

• het exploiteren van een museum;  

•  het inrichten, opstellen en uitlenen of verhuren van zowel permanente als semipermanente exposities;  

•  het inrichten en onderhouden van een landschap- en natuurtuin;  

•  het organiseren van educatieve activiteiten die invulling geven aan de doelen van de stichting; 

•  het bijeenbrengen, archiveren, beheren en ontsluiten van collecties die betrekking hebben op natuur 
en landschap in Zeeland. 

 
 1.2. Continuïteit 

Het vrije vermogen van De Stichting is per 31 december 2021 € 17.790 positief en gestegen van een zorgelijk 
niveau naar een beter niveau. Het vrije vermogen zal verder moeten stijgen. De verwachting is dat in 2022 
het vrije vermogen niet belangrijk zal dalen en in 2022 worden geen liquiditeitstekorten verwacht.  

 De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan 
ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 

1.2  1.3. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
 De stichting is gevestigd te 4356 ND Oostkapelle, Duinvlietweg 6, ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 41113057. 
 

 1.4. Groepsverhoudingen 
 Aangezien De Stichting geconsolideerd ook als kleine rechtspersoon valt aan te merken is consolidatie 

achterwege gelaten op grond van het bepaalde in artikel 2:407 lid 2 sub a BW. 
 

1.3  1.5. Schattingen 
 Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van  

De Stichting. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

 2. Algemene grondslagen 
 

 2.1. Algemeen 
 De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor 

kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 

 Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
 

 2.2. Vergelijking met voorgaand jaar en vergelijking met de begroting 
 De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar. 
De gelden die zijn verkregen voor investeringen in materiele vaste activa worden niet meer gepresenteerd als 
schulden op korte termijn (v.j. een bedrag van € 100.234) maar als schulden op lange termijn als fondsen . 
Er bestaat geen terugbetalingsverplichting voor deze fondsen. 
De staat van baten en lasten is anders gerubriceerd, dit om de leesbaarheid te vergroten. De omzet in 
vergelijkende cijfers is aangepast omdat hierin interne omzet begrepen was die gesaldeerd moet worden met 
de betreffende lasten waardoor deze lager uitkomen. Per saldo heeft een en ander geen gevolg voor het 
resultaat. 
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De ter vergelijking opgenomen begroting betreft de als gevolg van de Corona maatregelen aangepaste 
begroting. Deze is niet gelijk aan de begroting die is ingediend bij de Provincie Zeeland. 
 
 

3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

3.1. Materiële vaste activa 
 Bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt 
rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.  

 
 
 

 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
 

 Subsidies of donaties op investeringen worden als fonds opgenomen onder de schulden op lange termijn en 
conform de afschrijvingstermijn van het betreffende actie ten gunste van het resultaat gebracht. 
 

 3.2. Voorraden 
 De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, 

first out) of lagere opbrengstwaarde. 
 

 De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de 
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. 

 

3.3. Vorderingen 
Vorderingen, waaronder de vordering op de groepsmaatschappij, worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 

 3.4. Liquide middelen 
 
 
 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

 3.5. Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk 
gedeelte is bestemd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
gegeven, dan gezien de doelstelling van de Stichting zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd 
vermogen. 
 
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit 
bestemmingsreserves worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord. 
 

1.4  3.6. Voorzieningen 
 Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

 
 
 
 

 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.  
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 3.7. Schulden op lange termijn 
 

De fondsen betreffen bijdragen van derden ten behoeve van investeringen in materiele vaste activa waarvoor 
geen terugbetalingsverplichting bestaat.  De fondsen vallen vrij evenredig met de betreffende afschrijvingen 
op de materiële vaste activa. Deze baten worden verantwoord onder de diverse baten en lasten. 

 

3.8. Kortlopende schulden 
 Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden 
afgelost.  

 

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 4.1. Algemeen 
 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op diensten en transacties worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 

 4.2. Opbrengstverantwoording 
- 4.2.1 Algemeen 
 Netto-omzet omvat subsidies, donaties, opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 

projectopbrengsten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 
 

4.2.2 Subsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening over het jaar dat de subsidie 
is verstrekt. Rekening wordt gehouden met een mogelijke terug betalingsverplichting. 
Subsidies die betrekking hebben op investeringen worden als vooruit ontvangen bedrag onder schulden op 
 lange termijn als fondsen opgenomen zover hiervoor geen terug betalingsverplichting bestaat. Jaarlijks valt 
een gedeelte van deze subsidie vrij, met inachtneming van de wijze waarop de besteding zelf in de jaarrekening wordt 
verwerkt. 
 

  

4.2.3 Opbrengst winkelverkopen 
 Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 
 

 4.2.4 Entreegelden en overige inkomsten 
 Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 
diensten. 

 
 4.2.5 Projectopbrengsten en projectkosten 
 
 
 
 
 

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de 
projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening 
naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. 

 De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte 
projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.  

  
 4.2.6 Diverse baten en lasten 
 Onder de diverse baten en lasten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de 

levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten.  
 

 4.3 Kosten 
 De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 
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 4.4 Personeelsbeloningen 
4.4.1  4.4.2 Periodiek betaalbare beloningen 

 De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening. 

 
4.4.3  4.4.4 Pensioenen 

 De Stichting. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.  

 Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en 
betaalt De Stichting. verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd 
zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt 
of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen. 
 

 4.5 Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 
 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 
afgeschreven over de geschatte economische levensduur/ verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.  
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5 Materiële vaste activa 
 

   Bedrijfsgebouw 
etc. 

Inventarissen Totaal 

     

    €   €   €  

Stand per 1 januari 2021      

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijzen 

  
258.232 119.571 377.803 

  
   

Cum. waarde- verminderingen 
en afschrijvingen 

  
152.937 79.070 232.007 

  
   

Boekwaarden   105.295 40.501 145.796 
 

  
   

Mutaties   
   

Investeringen   
 24.283 24.283 

Desinvesteringen   
  - 

Afschrijvingen   -11.283 -13.660 -24.943 

Saldo   -11.283 10.623 -660 
 

  
   

Stand per 31 december 
2021   

   

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijzen 

  258.232 143.854 402.086 

  
   

Cum. waarde- verminderingen 
en afschrijvingen 

  164.221 92.730 256.951 

  
   

Boekwaarden   94.011 51.124 145.135 
 

     
Afschrijvingspercentages   5 tot 10 10 tot 33  

 

6 Voorraden 
De voorraad betreft vrijwel volledig normale winkelvoorraad. Afwaardering naar lagere verkoopwaarde wordt 
niet nodig geacht. 

7 Vorderingen  
7.1 Algemeen 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.  
 
7.2 Groepsmaatschappij 
Hieronder is opgenomen de rekening-courantverhouding met Stichting Lunchcafé De Orangerie 
 
7.3 Belastingen 
Dit betreft omzetbelasting over het 4e kwartaal. 
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7.4 Overige vorderingen en overlopende activa 
Hieronder is opgenomen: 
 

   
 31 december 

2021  
 31 december 

202o   
   

     €   €  

      

NOW-looncompensatie 2021   8.000 - 

Vooruitbetaald    4.656 3.265 

    12.656 3.265 
 
Vorig jaar was de vordering ad € 18.218 gesaldeerd opgenomen onder de schulden. 
 
 

8 Liquide middelen 
Dit betreft: 

    
 31 december 

2021  
 31 december 

2020  
    

     €   €  

Rabobank rekening-courant    107.027 76.758 

Rabobank spaarrekening    95.001 - 

ABN-AMRO Bank    111.259 20.157 

Overige    1.077 1.073 

    314.364 97.988 

 

9 Eigen vermogen 
De mutaties zijn als volgt: 

  
Stand per 1 

januari 2021 
 Dotatie 2021   Onttrekking 

2021  
Stand per 31 

december 
2021   

  € € € € 

Vrij besteedbaar vermogen  -30.844 48.634 - 17.790 

Bestemmingsreserve 
(Beleeftuin) 

 50.000 - -25.000 25.000 
 

Bestemmingsreserve 
(Permanente tentoonstelling) 

 - 55.891 - 55.891 
 

  19.156 104.525 -25.000 97.681 

 

De beleeftuin zal nog in beperkt vorm uitgevoerd worden. Om die reden is een gedeelte van de 
bestemmingsreserve toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen. 
De extra subsidie die ontvangen is van de Provincie (SPUK) is gereserveerd voor de noodzakelijke vervanging 
van de permanente tentoonstelling (verwacht in 2028/2029). 
 

10 Voorzieningen 
10.1 Jubileum verplichting 

De jubileum verplichting is gemuteerd met ongeveer € 400. Dit bedrag is ten laste van de sociale lasten 
gebracht. 
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10.2 Pensioenlasten 

De voorziening is gevormd voor lasten die betaald moeten worden voor een voormalig werknemer. De 
voorziening heeft voor ongeveer € 6.000 een kortlopend karakter. 

11 Schulden op lange termijn 
De fondsen zijn als volgt gemuteerd; 

  
Stand per 1 

januari 2021 
 Ontvangen 

2021  
 Vrijval ten 

gunste van het 
resultaat  

Stand per 31 
december 

2021   

  

  € € € € 

Zeeuwse Landschap  100.234 - 12.132 88.102 

Kick Start fonds  
- 13.971 897 13.074 

Zeeuws Publiek Belangen  
- 24.792 333 24.459 

  
100.234 38.763 13.362 125.635 

 

De fondsen hebben voor een bedrag van € 20.000 een kortlopend karakter. Er bestaat geen 
terugbetalingsverplichting zodat de fondsen het karakter gebonden vermogen heeft. 

12 Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 

De specificatie is als volgt: 

    
31 december 

2021 
31 december 

2020 
    

     €   €  

Loonbelasting    26.033 24.149 

Sociale lasten en pensioenen    7.798 5.578 

    33.831 29.727 

12.1 Projecten 

De specificatie is als volgt: 

   
 

 
 31 december 

2021  
31 december 

2020 
   

 
 

   
 

  €   €  

NME   
 

 15.055 15.301 

Permanente tentoonstelling (v.j. Beleeftuin)  
 50.939 50.939 

Klimaat Experience   
 

 11.518 - 

Mondriaanfonds   
 

 41.847 - 

Overige   
 

 3.500 12.586 

   
 

 122.859 78.826 

 

  



  

 

 
Stichting Terra Maris, Oostkapelle Pagina 14 van 23 

 

 

12.2 Overige schulden en overlopende passiva 

De specificatie is als volgt: 

    
 31 december 

2021  
31 december 

2020 
    

     €   €  

Vakantiegeldverplichting    17.609 13.257 

Vakantiedagen etc.    28.000 - 

Accountantskosten    16.200 14.896 

NOW-looncompensatie 2020    41.824 35.767 

Onderhoud gebouw    19.940 - 

Overige    11.283 1.933 

    134.856 65.853 

 

13 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

13.1 (Meerjarige) financiële verplichtingen 
Er zijn meerjarige contracten aangegaan inzake: 

• Huur orangerie van de Stichting Buitenplaats Westhove voor een periode van 20 jaar. Het contract eindigt 
in 2026. De jaarlijkse huur bedraagt ongeveer € 14.000; 

• Servicecontracten met diverse leveranciers met een jaarlijkse verplichting van ongeveer € 17.000 per jaar. 
 

13.2 Transacties met verbonden partijen 
De stichting verleent diensten aan De Stichting Museumcafé De Orangerie waaronder het beschikbaar stellen 
van de café-restaurant ruimte. In totaliteit bedraagt de vergoeding hiervoor € 23.000 per jaar. 

14 Subsidie 
Hieronder zijn opgenomen: 

   Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020  
  

   €   €   €  

Provincie Zeeland 318.994 318.994 316.149 

Gemeente Veere  30.000 29.704 29.236 

Het Zeeuwse Landschap  62.000 62.362 37.000 

De Zeeuwse Natuur IVN  42.819 42.819 48.366 

Overige donaties  6.450 3.842 21.919 

  460.263 457.721 452.670 

 

15 Entreegelden 
In 2021 hebben 23.562 (v.j. 22.347) betalende bezoekers het museum bezocht. Begroot was 29.051 bezoekers.   
De gemiddelde entreeprijs bedroeg € 5,66 (v.j. € 5,22).  Dit is hoger dan de begrote gemiddelde entree van 
 € 4,65.  
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16 Opbrengst winkelverkopen 
De marge is als volgt: 

   Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020  
  

  
 €   €   €  

Omzet  84.838 82.104 62.958 

Kostprijs  45.782 46.577 32.107 

Marge  39.057 35.527 30.850 

     

Relatieve marge  46% 43% 49% 

     

Omzet per bezoeker  2,92 3,48 2,82 

 

De marge over 2021 is negatief beïnvloed door het voor het eerst toerekenen van de omzet verkochte 
museumjaarkaarten toe te rekenen aan de omzet winkel. Hierdoor komt de omzet per bezoeker hoger uit. 

17 Overige inkomsten 
Dit betreft voornamelijk doorbelaste kosten aan Stichting Museum Café de Orangerie 

18 Projecten 
Hieronder zijn de volgende projecten opgenomen: 

   Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020  
  

  
 €   €   €  

NME 
 

42.000 43.484 35.147 

Schoon Zeeland 
 

21.200 27.990 20.313 

Klimaat experience 
 

125.000 116.490 - 

Bebording Landschapstuin 
 - 5.000 - 

Overige 
 - 15.745 9.732 

  188.200 208.708 65.192 
 

De aan de projecten toegerekende kosten zijn als volgt: 

  
 Baten   Externe kosten   Dekking salaris  

  
     en alg. kosten  

  
 €   €   €  

NME 
 

43.484 7.123 36.360 

Schoon Zeeland 
 

27.990 14.484 12.675 

Klimaat experience 
 

116.490 72.067 44.340 

Bebording Landschapstuin 
 

5.000 9.424 - 

Overige 
 

15.245 11.834 3.060 
  

208.708 114.932 96.435 
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19 Diverse baten en lasten 
De specificatie is als volgt: 

   Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020  
  

   €   €   €  

Vrijval fondsen afschrijvingen  12.131 13.362 12.954 

Mondriaanfonds  5.000 8.153 15.000 

NOW en TVL  34.500 63.171 53.453 

Gemeente Veere  19.000 19.000 - 

SPUK Provincie  - 55.891 - 

Overige   3.500 5.176 2.250 

  74.131 164.753 83.657 

 

20 Personeelskosten 
De specificatie is als volgt: 

   Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020  
  

   €   €   €  

Salarissen  363.581 424.368 339.895 

Ziekengeld  - -4.891 -5.372 

Sociale lasten  131.298 83.075 132.252 

Pensioen  - 67.382 - 

  494.878 569.934 466.776 

Overige personeelskosten  46.250 25.387 48.589 

Doorberekende kosten  -54.200 -96.435 -43.766 

  486.928 498.886 471.599 

  
   

  Fte Fte Fte 

  8,3 8,5 8,3 

 

In de lasten 2021 is voor een bedrag van ruim € 42.000 aan kosten afvloeiing van een medewerker opgenomen. 
Dit jaar is de post te betalen vakantiedagen etc. voor het eerst als schuld op de balans opgenomen. Hieruit vloeit 
een incidentele last van € 28.000 voort. Deze last was niet in de begroting opgenomen. 

De uitbreiding van het personeelsbestand is tijdelijk. De uitbreiding wordt voor 90% gefinancierd door het 
Mondriaanfonds. 
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21 Huisvestingskosten 
Hieronder is opgenomen: 

   Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020  
  

   €   €   €  

Huur                                13.125                            13.642                           17.991  

Energie en water                              22.000                           24.934                          22.965  

Onderhoud                              20.000                           22.385                                730  

Schoonmaakkosten                               10.000                             10.181                           11.380  

Overige                                18.610  10.901                                                        23.114  

                               83.735                           82.042  76.180 

 

22 Algemene kosten 
De kosten zijn als volgt te specificeren: 

   Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020  
  

 
  €   €   €  

Automatisering  15.000 16.207 13.767 

Administratie  10.250 3.876 15.581 

Accountantskosten  9.000 14.741 22.028 

Overige  28.200 21.069 26.876 

  62.450 55.893 78.252 

 

De accountantskosten zijn hoger dan normaal als gevolg van de extra werkzaamheden controle NOW. 

23 Directe kosten museum 
De specificatie is als volgt: 
 

  Begroting 2021   Exploitatie 2021   Exploitatie 2020   
 

 
 € € € 

Kosten vrijwilligers  8.750 6.482 4.189 

Wisselexpositie  1.500 9.000 27.803 

Onderhoud heemtuin  18.000 9.843 8.762 

Activiteiten en educatie  30.000 18.791 18.277 

Overige  12.000 9.044 6.871 

  70.250 53.160 65.902 

 

24 Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2021 waren 8,5 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 8,3). 

25 Wet Normering Topinkomens 
De W NT is van toepassing op de Stichting, toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021: € 178.540. 
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Gegevens 2021     

    A van der Westen 

    Bestuurder 

Functie    1-1--2021 t/m 31-
12-2021     

Omvang dienstbetrekking    0,70 

    € 

Beloning plus belastbare kostenvergoedingen  52.275 

Beloning betaalbaar op termijn  9.033 

    61.308 

Onverschuldigd betaald    - 

    61.308 

     

Individueel maximum    124.978 

     

Gegevens 2020     

   A. Bolomey A van der Westen 

   Directeur Directeur 

Functie   1-1--2020 t/m 30-9-
2020 

1-10--2020 t/m 31-
12-2020    

Omvang dienstbetrekking   0,33 0,67 

   € € 

Beloning plus belastbare kostenvergoedingen 17.884 12.295 

Beloning betaalbaar op termijn 2.897 2.053 

   20.781 14.348 

Onverschuldigd betaald   - - 

   20.781 14.348 

     

Individueel maximum   50.250 33.500 

     
v 

 

26 Toezichthoudende topfunctionarissen 
De Raad van Toezicht (tot 1 oktober bestuur) ontvangt geen beloning. Zij ontvangen netto-vergoeding voor 
gemaakte kosten. Er zijn geen leningen en of garanties verstrekt. 

Het bestuur c.q. de Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

• H. van Waveren, voorzitter 

• J. H. Kousemaker tot 1 oktober penningmeester, daarna gewoon lid 

• J. Coosen, lid tot 1 oktober 

• J. R. Heringa, lid 

• N.A.A.M. Pötgens, lid tot 1 oktober 

• J.J. Jacobse, lid tot 1 oktober 

• F. P.B. Visscher, lid 
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27 Toelichting verschillen begroting en werkelijke resultaten 2021 
Het werkelijk resultaat 2021 is belangrijk hoger dan het begrote resultaat. De voornaamste oorzaak zijn de 
diverse baten en lasten die hoger uitkomen dan begroot als gevolg van extra subsidies en donaties die verkregen 
zijn ter compensatie van de gevolgen van de Coronacrisis (NOW, TVL en SPUK Provincie). Met de extra bate 
die verkregen is van de Gemeente Veere was in de begroting al rekening gehouden. 
De entree gelden zijn vrijwel conform de bijstelde corona begroting.   
Er zijn meer project baten dan begroot, dit wordt gecompenseerd door extra project lasten zodat het effect 
hiervan klein is. 
De personeelskosten zijn hoger dan begroot met name door incidentele kosten en de extra kosten afvloeiing van 
een medewerker. Verder is een extra medewerker aangetrokken (deze kosten worden gedekt door een extra bate 
Mondriaanfonds), De dekking personeelskosten is hoger uitgekomen dan begroot door de extra projecten.  
Als gevolg van de Coronacrisis zijn de directe kosten zoveel mogelijk beperkt hetgeen een besparing van 
ongeveer € 20.000 opgeleverd heeft. 
De extra subsidie Provincie is gereserveerd voor de noodzakelijke vervanging van de permanente 
tentoonstelling die in 2028/2029 verwacht wordt. 
 
 

 
 
 
 
Oostkapelle, 6. april 2022 
Stichting Terra Maris      H. Van Waveren 
 
 
 
A. van der Westen      J.H. Kousemaker 
 
         
 
        P.B. Visscher 
 
 
 
        J Heringa 
 
 
         

A. Steutel 
 
 
 

J.J. Meijer-Poelman 
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Bijlage 1 Afrekening Provincie Zeeland  
 

Baten en lasten 2021      

 

Museale 
Expositie Collectie Educatie Activiteiten Totaal 

 € € € € € 

Baten      

Subsidies 346.068 27.218 57.671 26.764 457.721 

Entreegelden 92.433 5.044 12.331 23.657 133.466 

Opbrengst winkelverkopen - - - 82.104 82.104 

Overige inkomsten 13.854 756 1.848 8.728 25.186 

Projecten 121.490 - - 87.218 208.708 

Diverse baten en lasten 53.004 2.893 7.071 101.785 164.752 

      

Som der baten 626.849 35.911 78.922 327.256 1.071.938 

      

Lasten      

Kostprijs winkel - - - 46.577 46.577 

Salarissen en sociale lasten (direct) 180.256 9.837 24.048 56.357 270.498 

Salarissen en sociale lasten (indirect) 220.843 12.052 29.462 46.298 308.656 

Overige personeelskosten (indirect) 5.032 275 671 1.573 7.551 

Overige personeelskosten (indirect) 6.165 336 822 1.292 8.616 

Doorbelaste personeelskosten (direct) -44.340 - - -52.095 -96.435 
Doorbelaste personeelskosten 
(indirect) - - - - - 

Kosten vrijwilligers (direct) 762 2.218 660 2.843 6.482 

Kosten vrijwilligers (indirect) - - - - - 

Huisvestingskosten (direct) -  - - - 

Huisvestingskosten (indirect) 56.819 3.101 7.580 14.542 82.042 

Promotiekosten (direct) 16.448 - - 3.096 19.544 

Promotiekosten (indirect) -  - - - 

Algemene kosten (direct) -  - - - 

Algemene kosten (indirect) 38.708 2.112 5.164 9.907 55.891 

Afschrijvingen (direct)   12.056 -17 12.038 

Afschrijvingen (indirect) 9.091 496 975 2.345 12.906 

Directe kosten museum (direct) 33.684 7.529 1.187 2.277 44.678 

Directe kosten museum (indirect) -  - - - 

Projecten 125.831 - - 85.536 211.367 

      

Som der lasten 649.299 39.957 82.626 220.531 992.413 

      

Resultaat -22.450 -4.046 -3.704 109.725 79.525 

Bijdrage aan museum exploitatie 22.450 4.046 3.704 -30.200 - 

Saldo resultaat -0 -0 -0 78.525 78.525 
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Specificatie subsidies € € € € € 

Provincie Zeeland 304.230 14.764 - - 318.994 

Gemeente Veere 14.852 - 14.852 - 29.704 

Overige subsidies - - - 456 456 

Donaties TM-jaarkaart (btw laag) 2.078 - - 891 2.969 

Donaties Het Zeeuwse Landschap 24.908 12.454 - 25.000 62.362 

De Zeeuwse Natuur IVN - - 42.819 - 42.819 
 

346.068 27.218 57.671 26.347 457.304 

      

Diverse baten en lasten € € € € € 

Subsidie afschrijving 9.254 505 1.235 2.368 13.362 

 NOW 34.877 1.903 4.653 8.926 50.360 

 TVL 8.872 484 1.184 2.271 12.811 

 Mondriaanfonds - - - 8.153 8.153 

 Museumjaarkaart - - - 2.175 2.175 

 Subsidie Gemeente Corona - - - 19.000 19.000 

 Kickstartfonds - - - 3.000 3.000 

 SPUK Provincie - - - 55.891 55.891 

 53.004 2.893 7.071 101.784 164.752 
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Begroting baten en lasten 2021      

 

Museale 
Expositie Collectie Educatie Activiteiten Totaal 

 € € € € € 

Baten      

Subsidies 365.206 19.426 57.013 18.600 460.245 

Entreegelden 104.035 7.954 14.012 54.000 180.000 

Opbrengst winkelverkopen (marge) - - - 40.000 40.000 

Overige inkomsten 25.969 1.985 3.498 13.479 44.931 

Projecten - - - - - 

Diverse baten en lasten     - 

      

Som der baten 495.209 29.365 74.522 126.079 725.176 

      

      

Directe personeelskosten 179.967 10.868 10.091 76.336 277.261 

Indirecte personeelskosten 163.334 9.863 9.158 20.262 202.617 

Directe overige personeelskosten - - - - - 

Indirecte overige personeelskosten 32.446 1.959 1.819 4.025 40.250 

Doorbelaste personeelskosten - - - -60.000 -60.000 

Directe huisvestingskosten - - - - - 

Indirecte huisvestingskosten 62.160 3.754 3.485 7.711 77.110 

Directe promotiekosten - - - - - 

Indirecte promotiekosten 18.138 1.095 1.017 2.250 22.500 

Directe verkoopkosten - - - - - 

Indirecte verkoopkosten 1.209 73 68 150 1.500 

Directe museumkosten (overhead) - - - - - 

Indirecte museumkosten (overhead) 71.906 4.342 4.032 8.920 89.200 

Directe afschrijvingskosten - - 12.131 - 12.131 

Indirecte afschrijvingskosten 8.950 540 502 1.110 11.103 

Directe kosten collectie - 10.250 - - 10.250 

Indirecte kosten collectie - - - - - 

Directe kosten hortus zelandiae 19.500 - - - 19.500 

Indirecte kosten hortus zelandiae - - - - - 

Directe kosten educatie & exposities 1.500 - 33.000 - 34.500 

Indirecte kosten educatie & exposities - - - - - 

     - 

Som der lasten 559.110 42.745 75.303 60.764 737.922 

     - 

Resultaat -63.901 -13.380 -781 65.315 -12.746 

Bijdrage aan museum exploitatie -63.901 -13.380 -780 78.062 0 

Saldo resultaat 0 0 -0 -12.746 -12.746 
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Specificatie subsidies € € € € € 

Provincie Zeeland 304.230 14.764   318.994 

Gemeente Veere 15.000  15.000  30.000 

Overige subsidies 2.576 4.662   7.238 

Donaties Het Zeeuwse Landschap 43.400   18.600 62.000 

De Zeeuwse Natuur IVN   42.013  42.013 
 

365.206 19.426 57.013 18.600 460.245 

      

Overige Inkomsten € € € € € 

Subsidie afschrijving 7.011 536 944 3.639 12.131 

Doorbelastingen 15.027 1.149 2.024 7.800 26.000 

Overige donaties 3.930 300 529 2.040 6.800 

 25.969 1.985 3.498 13.479 44.931 

      
 

 


