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Crash Research in Aviation Society Holland
T.a.v. het bestuur
Graslaan 10
1424 SB  DE KWAKEL

Behandeld door MZ
Kenmerk 2019652 / 2020
Datum 21 mei 2021

Geachte heer Raaf, heer Van der Schaaff,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Crash Research in Aviation Society Holland te De kwakel is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van
baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek��%:�. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het geb ied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. W ij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening g lobaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Crash Research in Aviation Society Holland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschrif ten in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants��9*%$�� U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij ver trouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Wij vestigen de aandacht op de vermeld ing bij het onderdeel 'continuïteit' in de toelichting van de jaarrekening,
waarin informatie is opgenomen over de afhankelijkheid van de subsid ieverstrekking door de gemeente
Haarlemmermeer en de gevo lgen van de coronacrisis in 2021.

21 mei 2021

M.J.A. Zeeman RA
mth accountants & adviseurs b .v.
Kruisweg 799 A-B
2132 NG Hoofddorp
T������ 555 50 00
E hoofddorp@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.

Crash Research in Aviation Society Holland
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BESTUURSVERSLAG

Voor het bestuursverslag verwijzen wij naar het seperaat opgemaakte Jaarverslag 2020
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FINANCIEEL VERSLAG
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Balans per
van Crash Research in Aviation Society in Holland

31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris 16.281¼��������� 16.606¼������������������� 

16.281¼��������� 16.606¼������������������� 

VLOTTENDE ACTIVA

Belastingen 2.321¼����������� 328¼������������������������ 
Overige vorderingen 6.228¼����������� 7.061¼��������������������� 

Liquide middelen 22.640¼��������� 31.843¼������������������� 
31.189¼��������� 39.232¼������������������� 

TOTAAL ACTIVA 47.469¼��������� 55.838¼������������������� 
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31 december 2020 (na resultaatverwerking)
te Haarlemmermeer

31-12-2020 31-12-2019
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal 1.048¼����������� 1.048¼��������������������� 
Beklemde reserve 15.133¼��������� 15.133¼������������������� 
Bestemmingsreserves 10.200¼��������� 10.200¼������������������� 
Vrij besteedbare middelen (8.352)¼���������� 2.292¼��������������������� 

18.029¼��������� 28.673¼������������������� 

LANGLOPENDE SCHULDEN

langlopende leningen 2.500¼����������� 2.500¼��������������������� 
2.500¼����������� 2.500¼��������������������� 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 7.653¼����������� 3.565¼��������������������� 
Kortlopend deel schulden op lange termijn -¼��������������� -¼������������������������� 
Overige schulden en overlopende passiva 19.287¼��������� 21.099¼������������������� 

26.940¼��������� 24.665¼������������������� 

TOTAAL PASSIVA 47.469¼��������� 55.838¼������������������� 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN 
CRASH RESEARCH IN AVIATION SOCIETY HOLLAND te HAARLEMMERMEER

begroting 2020 2020 2019

Baten 49.600¼��������� 58.136¼��������� 79.251¼������������������� 
Directe lasten 7.100¼����������� 21.806¼��������� 30.953¼������������������� 
Baten -/- directe lasten 42.500¼��������� 36.330¼��������� 48.298¼������������������� 

Huisvestingskosten 35.000¼��������� 36.847¼��������� 39.082¼������������������� 
Administratie - en advieskosten 2.000¼����������� 2.578¼����������� 1.928¼��������������������� 
Kosten stichting CRASH Collectiebeheer -¼��������������� -¼��������������� -¼������������������������� 
Kantoorkosten 3.200¼����������� 5.096¼����������� 4.318¼��������������������� 
Afschrijvingen -¼��������������� 325¼�������������� 154¼������������������������ 
Reiskosten 300¼�������������� -¼��������������� -¼������������������������� 
Algemene kosten 1.700¼����������� 1.605¼����������� 1.402¼��������������������� 
Totaal lasten 42.200¼��������� 46.451¼��������� 46.884¼������������������� 

Exploitatieresultaat 300¼�������������� (10.120)¼�������� 1.414¼��������������������� 

Financiële baten en lasten (300)¼������������� (600)¼������������� (536)¼����������������������� 

Resultaat -¼��������������� (10.720)¼�������� 878¼������������������������ 

(Resultaat wordt toegevoegd aan vrij besteedbare middelen)

Verklaring van verschillen tussen begroting en realisatie boekjaar:
In 2020 zijn er veel minder bezoekers ontvangen door de Corona pandemie. Het museum is geruime tijd hierdoor gesloten geweest. 
Tevens zijn er extra kosten gemaakt m.b.t. de voorkoming van Corona. In 2020 zijn ook kosten gerealiseerd m.b.t. het uitgeven van 
een nieuw Fokker boek. Deze drukkosten zijn gerealiseerd in 2020, de verkoop is echter gestagneerd door de Corona pandemie. Naar 
verwachting zullen de opbrengten van dit boek gerealiseerd worden in 2021. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING

ALGEMEEN

Aard van de activiteiten

Algemene grondslagen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Continuiteit

Corona crisis

BTW plichtigheid

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van Maatschappij- en geesteswetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk. De stichting is bij de kamer van koophandel ingescheven onder nummer 34215249.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Kleine Rechtpersonen RjK C1 
"Kleine organisaties zonder winststreven" en  op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten niets anders is 
vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd, activa waar nodig onder aftrek van voorzieningen.

De stichting is sterk afhankelijk van de prestatiesubsidie welke verstrekt is door de gemeente Haarlemmermeer. Zonder deze subsidie 
is het voortbestaan van de stichting niet gewaarborgd. De stichting heeft voor 2021 de toezegging gekregen voor wederom een jaar 
subsidie. Hiermee is de continuiteit voor de stichting weer voor tenminste 1 jaar gegarandeerd. Vooralsnog heeft het stichtingsbestuur 
geen signalen opgevangen dat de gemeente de genoemde subsidies niet zou continueren. 
Het bestuur van de stichting heeft in 2017 een aparte stichting opgericht, namelijk stichting collectiebeheer CRASH. Hiermee
wordt het collectiebeheer gewaarborgd voor de toekomst. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 
70268355. De volledige collectie is vanaf 2017 ondergebracht in deze stichting. De hierbij behorende kosten (in 2017: kosten van 
oprichting)  worden apart gerubriceerd in de jaarrekening van stichting CRASH 40-45.  In 2019 en 2020 zijn geen kosten gemaakt voor 
de stichting Collectiebeheer CRASH. 

De stichting heeft met ingang van 1 april 2017 een BTW-plichtigheid gekregen van de belastingdienst. Vanaf deze datum worden de 
kosten en opbrengsten in deze jaarrekening exclusief BTW vermeld. 

Als gevolg van het Coronavirus zullen wij in 2021 een lager aantal bezoekers in het museum hebben en daardoor lagere opbrengsten 
dan we voor de Corona crisis hadden verwacht. Wij verwachten dan ook dat de exploitatieomvang behoorlijk kleiner zal zijn  dan 
gebruikelijk. Gezien onze financiële positie zijn wij in staat dit verlies aan inkomsten vooralsnog op te vangen. Omdat niet bekend is 
hoelang de gevolgen van het Coronavirus zullen aanhouden, is het niet mogelijk een schatting van de uiteindelijke financiële gevolgen 
te maken, en kunnen wij geen uitspraak doen over het effect op onze financiële positie op langere termijn.
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Grondslagen voor de waardering

Materiële vaste activa

Op de vermelde museumstukken wordt niet afgeschreven.

Bestemmingsreserves

bestemmingsreserve vastlegging mondelinge geschiedenis Oorlogsverhalen

Schulden (leningen)

Afschrijvingen

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de directe kosten en andere lasten van het verslagjaar met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De ontvangen en nog te ontvangen subsidies worden in zijn geheel 
verwerkt in het jaar waar e.e.a. betrekking op heeft. 

Onder langlopende schulden (leningen) wordt verstaan een schuld (lening) met een looptijd langer dan 1 jaar. Kortlopende schulden 
(leningen) hebben een looptijd van ten hoogste 1 jaar.

De voorziening werd getroffen ten behoeve van de vastlegging mondelinge geschiedenis Oorlogsverhalen waarvoor in 2018 een 
projectsubsidie is aangevraagd. De hoogte van de bestemmingsreserve bedraagt 1/3 deel van de te verwachten kosten voor dit 
project. De bestemmingsreserve is door de gemeente Haarlemmermeer goedgekeurd d.d. 15 maart 2018. In 2019 zijn voor deze 
EHVWHPPLQJVUHVHUYH�HHQ���WDO�ZLM]LJLQJHQ�GRRUJHYRHUG��HHQ�YHUKRJLQJ�QDDU�HHQ�EHGUDJ�YDQ�¼�����������HQ�HHQ�YHUOHQJLQJ�YDQ�GH�
looptijd van deze bestemmingsreserve tot 30 juni 2021. Op deze datum moet het project afgerond zijn. 

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische 
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.
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TOELICHTING OP DE BALANS OVER 2020 VAN CRASH RESEARCH IN AVIATION SOCIETY HOLLAND

VASTE ACTIVA
31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa

Inventaris (totaal)
Stand per 1 januari 16.606¼��������� 15.133¼������������������� 
Investeringen -¼��������������� 1.627¼��������������������� 
herwaardering inventaris -¼��������������� -¼������������������������� 
Afschrijvingen (325)¼������������� (154)¼����������������������� 
Stand per 31 december 16.281¼��������� 16.606¼������������������� 

Spitfire Mk IX
Stand per 1 januari 12.915¼��������� 12.915¼������������������� 
Investeringen -¼��������������� -¼������������������������� 
herwaardering inventaris -¼��������������� -¼������������������������� 
Afschrijvingen -¼��������������� -¼������������������������� 
Stand per 31 december 12.915¼��������� 12.915¼������������������� 

Willys Jeep
Stand per 1 januari 2.218¼����������� 2.218¼��������������������� 
Investeringen -¼��������������� -¼������������������������� 
herwaardering inventaris -¼��������������� -¼������������������������� 
Afschrijvingen -¼��������������� -¼������������������������� 
Stand per 31 december 2.218¼����������� 2.218¼��������������������� 

overige inventarissen
Stand per 1 januari 1.473¼����������� -¼������������������������� 
Investeringen -¼��������������� 1.627¼��������������������� 
herwaardering inventaris -¼��������������� -¼������������������������� 
Afschrijvingen (325)¼������������� (154)¼����������������������� 
Stand per 31 december 1.148¼����������� 1.473¼��������������������� 
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VLOTTENDE ACTIVA

Belastingen
Omzetbelasting 2.321¼����������� 328¼������������������������ 

2.321¼����������� 328¼������������������������ 

Overige vorderingen
nog te ontvangen donaties 1.828¼����������� -¼������������������������� 
nog te ontvangen subsidies -¼��������������� 3.298¼��������������������� 
vooruitbetaalde huren 2.913¼����������� 2.898¼��������������������� 
vooruitbetaalde verzekeringspremie 973¼�������������� 865¼������������������������ 
uitbetaalde voorschotten 100¼�������������� -¼������������������������� 
overige vorderingen 415¼�������������� -¼������������������������� 

6.228¼����������� 7.061¼��������������������� 
Liquide middelen
kas 725¼�������������� 1.821¼��������������������� 
Rabobank 11.181¼��������� 22.542¼������������������� 
ING bank 10.733¼��������� 7.480¼��������������������� 

22.640¼��������� 31.843¼������������������� 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal 31-12-2020 31-12-2019
Stand per 1 januari 1.048¼����������� 1.048¼��������������������� 
Mutaties -¼��������������� -¼������������������������� 
Stand per 31 december 1.048¼����������� 1.048¼��������������������� 

Beklemde reserve 
Stand per 1 januari 15.133¼��������� 15.133¼������������������� 
Mutaties -¼��������������� -¼������������������������� 
Stand per 31 december 15.133¼��������� 15.133¼������������������� 

Bestemmingreserve's
Bestemmingsreserve vastlegging mondelinge geschiedenis Oorlogsverhalen 10.200¼��������� 10.200¼������������������� 
Verhoging bestemmingsreserve -¼��������������� -¼������������������������� 
Stand per 31 december 10.200¼��������� 10.200¼������������������� 

Vrij besteedbare middelen
Stand per 1 januari 2.368¼����������� 1.490¼��������������������� 
Opnames minus stortingen -¼��������������� -¼������������������������� 
Vorming nieuwe bestemmingsreserve -¼��������������� -¼������������������������� 
Mutatie bestemmingsreserve -¼��������������� -¼������������������������� 
Resultaat boekjaar (10.720)¼�������� 878¼������������������������ 
Stand per 31 december (8.352)¼���������� 2.368¼��������������������� 

De beklemde reserve is ter hoogte van de waarde van de collectie welke verantwoord is op de balans en is niet vrij besteedbaar.
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LANGLOPENDE SCHULDEN
De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. Over de leningen wordt geen rente berekend.

31-12-2020 31-12-2019
lening H. Dijkkamp 2.500¼����������� 2.500¼��������������������� 

2.500¼����������� 2.500¼��������������������� 

lening H. Dijkkamp
Stand per 1 januari 2.500¼����������� 2.500¼��������������������� 
AF: gedeelte kortlopende schuld -¼��������������� -¼������������������������� 
AF: aflossing -¼��������������� -¼������������������������� 
Stand langlopende schuld per 31 december 2.500¼����������� 2.500¼��������������������� 

De aflossing van deze schuld zal op verzoek van dhr. H. Dijkkamp plaatsvinden.
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden (zie hierboven)
lening H. Dijkkamp -¼��������������� -¼������������������������� 

-¼��������������� -¼������������������������� 

Overige schulden en overlopende passiva
nog te betalen/vooruitontv. accountantskosten 2.200¼����������� 2.200¼��������������������� 
nog te betalen kosten Glenn Miller Project -¼��������������� 2.254¼��������������������� 
nog te betalen kosten Contrails en drukwerk -¼��������������� 583¼������������������������ 
nog te betalen portokosten 525¼�������������� -¼������������������������� 
nog te betalen kosten Orale Oorlogsgeschiedenis 15.920¼��������� 15.920¼������������������� 
Nog te betalen projectsubsidie OMD Navigatielandschap 642¼�������������� -¼������������������������� 
Vooruitontvangen donaties -¼��������������� 142¼������������������������ 
overige schulden en overlopende passiva -¼��������������� -¼������������������������� 

19.287¼��������� 21.099¼������������������� 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Er is een huurovereenkomst met de Gemeente Haarlemmermeer voor het huren van ruimte's in Fort Aalsmeer. De looptijd bedraagt 
vijf jaar, eindigende op 30 april 2013. Hierna vindt stilzwijgende verlenging plaats, steeds voor de duur van 1 jaar. De totale huurkosten 
YRRU������EHGUDJHQ�FLUFD�¼��������
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN 
CRASH RESEARCH IN AVIATION SOCIETY HOLLAND

2020 2019

Baten
Prestatiesubsidies gemeente Haarlemmermeer 30.450¼��������� 32.983¼������������������� 
Projectsubsidies gemeente Haarlemmermeer 4.358¼����������� 23.440¼������������������� 
Projectsubsidies overig 6.500¼����������� -¼������������������������� 
Donaties 6.516¼����������� 7.219¼��������������������� 
Schenkingen (ANBI) -¼��������������� -¼������������������������� 
Entreegelden 6.343¼����������� 10.265¼������������������� 
Opbrengst buffet 1.247¼����������� 2.866¼��������������������� 
Opbrengst boeken 1.013¼����������� 1.397¼��������������������� 
Opbrengs activiteiten 1.500¼����������� 220¼������������������������ 
Verkoop artikelen 209¼�������������� 860¼������������������������ 

58.136¼��������� 79.251¼������������������� 

Directe lasten
Periodieken (Contrails) 3.144¼����������� 2.174¼��������������������� 
Kosten project Oral History -¼��������������� 23.440¼������������������� 
Kosten OMD Navigatielandschap 10.182¼��������� -¼������������������������� 
Kosten Jeep 331¼�������������� 400¼������������������������ 
Inkoopkosten artikelen 1.074¼��������������������� 
inkoopkosten boeken 6.358¼����������� 
Inkoopkosten buffet 1.288¼����������� 1.790¼��������������������� 
Kosten Glenn Miller Project -¼��������������� 871¼������������������������ 
Kosten overige activiteiten 503¼�������������� 1.203¼��������������������� 

21.806¼��������� 30.953¼������������������� 

Personeelsleden
Bij deze stichting waren over de gerapporteerde periodes geen personeelsleden in dienst.

Huisvestingskosten
Huur 34.992¼��������� 35.374¼������������������� 
Huurcompensatie (2.514)¼���������� -¼������������������������� 
Zakelijke lasten 326¼�������������� 333¼������������������������ 
Onderhoud inventaris 4.042¼����������� 3.375¼��������������������� 

36.847¼��������� 39.082¼������������������� 

Administratie - en advieskosten
Administratiekosten 2.578¼����������� 1.928¼��������������������� 

2.578¼����������� 1.928¼��������������������� 

Kosten Stichting CRASH Collectiebeheer
geen kosten gerealiseerd -¼��������������� -¼������������������������� 

-¼��������������� -¼������������������������� 

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 803¼�������������� 766¼������������������������ 
Telecommunicatie 48¼���������������� 137¼������������������������ 
Porti 2.747¼����������� 1.852¼��������������������� 
Drukwerk 606¼�������������� 790¼������������������������ 
Abonnementen en contributie 426¼�������������� 310¼������������������������ 
Computerkosten 467¼�������������� 464¼������������������������ 

5.096¼����������� 4.318¼��������������������� 

Afschrijvingen
afschrijving overige inventarissen 325¼�������������� 154¼������������������������ 

325¼�������������� 154¼������������������������ 

Bij de prestatiesubsidie is 100% van de toegekende prestatiesubsidie meegenomen in de baten. De prestatiesubsidie is van een 
structureel karakter en wordt ieder jaar geevalueerd door de gemeente Haarlemmermeer. Deze prestatiesubsidie is verleend conform 
de Algemene Subsidieverordening 2017 van de gemeente Haarlemmermeer, conform de uitwerkingsnota subsidies 2018. 
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Algemene kosten
Assurantiepremies 1.221¼����������� 1.183¼��������������������� 
Overige algemene kosten 384¼�������������� 219¼������������������������ 

1.605¼����������� 1.403¼��������������������� 

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -¼��������������� -¼������������������������� 
Rentelasten en soortgelijke kosten (600)¼������������� (536)¼����������������������� 

(600)¼������������� (536)¼����������������������� 
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