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Bestuursverslag 2021 
 
Het bestuur is in 2021 vier maal bijeen geweest en heeft daarnaast nog enkele malen telefonisch 
vergaderd. Primair aandachtspunt is geweest de overlevingsstrategie in tijden van gedwongen 
sluiting. Het bestuur is tevreden over de eendrachtige en constructieve samenwerking met de 
directeur en zag dit graag gecontinueerd worden. Helaas heeft de directeur in het najaar 
aangekondigd haar carriere elders te willen voortzetten. Eenzelfde besluit heeft de officemanager 
genomen. Dat betekent dat het bestuur geconfronteerd wordt met de nodige onzekerheid voor 
2022. Er is vooralsnog voor gekozen om het aanstaande directionele vacuum te vullen met 
bestuurlijke inzet. Gedurende het nieuwe jaar zal bezien worden wat het meest wenselijke vervolg is.  
 
De voorzitter van het bestuur: Pim van Klink 
 
Directieverslag 2021 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Het Grachtenhuis over het jaar 2021.  
Stichting Het Grachtenhuis heeft tot doel museum Het Grachtenhuis te exploiteren.  
 
Net als 2020, verliep 2021 een stuk anders door Covid-19. In totaal hebben 11.513 gasten hun weg 
weten te vinden naar Grachtenmuseum Amsterdam, ondanks dat het museum de eerste maanden 
gesloten was. Op 5 juni mochten de deuren van musea pas voor het eerst open. De tijdelijke 
tentoonstelling van Het Geheim van de Meester werd verlengd tot en met 31 oktober zodat 
bezoekers deze nog konden bezichtigen.  
De maanden dat het museum gesloten was, lag de focus op het optimaliseren van interne processen, 
het verbeteren van de marketingstrategie en voorbereidingen en uitwerken van toekomstige 
tentoonstellingen.  
Eenmaal open hebben we, binnen de restrictieve kaders, bezoekers zoveel mogelijk proberen te 
bieden met extra attracties op feestdagen als Halloween, Sinterklaas en Kerst. Verder opende onze 



tijdelijke tentoonstelling ‘Beestenboel’ op 14 december. Hier ligt de focus op de dieren die onder 
andere zichtbaar zijn op de behangschilderering in de Andriessenkamer van het Grachtenmuseum 
Amsterdam.  Een week later moesten de deuren helaas weer dicht (Kerst viel ook in de het water). 
 
In 2021 is er een omzet van €119.511,- behaald en een netto negatief bedrijfsresultaat van €144.690. 
Deze teleurstellende cijfers komen door de meerdere lockdowns en capaciteit restricties. 
Dankzij overheidssteun, schenkingen, subsidies en het reduceren van variabele kosten via 
veranderingen in openingstijden en dagen, is het verlies omgezet in een positief eindresultaat van 
€22.068.  
 
Net als 2020, is 2021 een zwaar jaar geweest. Echter, de organisatie heeft wederom laten zien zeer 
veerkrachtig te zijn in steeds wisselende omstandigheden wat vertrouwen geeft voor de toekomst.  
2022 wordt hoopvol tegemoet getreden. Ondanks dat het jaar gestart wordt met gesloten deuren, 
belooft het een enerverend jaar te worden met mooie tentoonstellingen. Eind april staat het 
museum in het teken van Waterkracht: een tentoonstelling over het watermanagement van 
Amsterdam van toen en nu. Vervolgens zal de Biografie van het grachtenhuis in september openen. 
Hier richt het museum zich naar binnen en reflecteert door middel van de bewoners van het pand 
door de eeuwen heen. 
 
De directeur van het Museum: Annemiek Krans  
 
 



Het Grachtenmuseum Amsterdam

Jaarcijfers 2021 Resultatenrekening

YEAR 2021

Uitkomst

12270 bzkrs

Opbrengst kaartverkoop -119.511             

Directe kosten 57.348                

Bruto resultaat kaartverkoop -62.164               

Opbrengsten culturele projecten -                     

Verrekening met kaartverkoop -                     

Directe kosten culturele projecten 1.306                  

Bruto resultaat culturele projecten 1.306                  

Bruto resultaat bedrijfsvoering -60.857               

Personeelskosten 170.752              

Huisvestingskosten 5.541                  

Kantoorkosten 8.494                  

Advertentie en Marketingkosten 14.035                

Overige kosten 6.727                  

Kosten bedrijfsvoering 205.548              

Netto resutltaa bedrijfsvoering 144.690              

Afschrijvingskosten 8.603                  

Bijzondere kosten -                     

Bijzondere baten -175.361             

Overige en bijzondere baten (+) / lasten (-) -166.758             

Netto winst (-) / verlies (+) -22.068               



Het Grachtenmuseum Amsterdam

Jaarcijfers 2021 Balans

2021 2021
Beginbalans Eindbalans

27.881           19.278        Materiële vaste activa
143.212         258.889      Kas en bank

-                (10.059)       Reservering projecten
171.093         268.108      Bezittingen

2.896             122             Debiteuren
-                23.872        Negatieve crediteuren

200.000         100.000      Langlopende vorderingen
7.997             1.634          Korlopende vorderingen

210.893         125.628      Vorderingen

381.986         393.736      Activa

200.000         50.000        Bestemmingsreserve
198.286         261.539      Overige reserves
(36.747)         22.068        Resultaat lopend jaar
361.539         333.607      Eigen vermogen

8.427             3.091          Crediteuren
9.376             8.183          Schulden personele sfeer
2.643             48.854        Overige kortlopende schulden

20.447           60.129        Schulden

381.986         393.736      Passiva


