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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport van het slavenschip De Leusden. Dit rapport is gemaakt door Daniël de
Bruijn, Megan Koch, Mandy Otte en Özgür Soner.
Dit rapport is ter toelichting van de gekozen bedragen in de exploitatiebegroting. Voor dit rapport is
onderzoek gedaan naar de verschillende kosten, voorfinancieringsmogelijkheden en inkomstenbronnen
voor het slavenschip. Hiervoor is contact opgenomen met onder andere wethouders en banken.
Wij willen graag onze docent Meneer Bou Rached bedanken voor zijn hulp bij de minor. Daarnaast willen
wij Harry Veenendaal bedanken voor zijn idee en hulp bij het uitwerken van de opdracht. Verder willen
wij Peter Timmer bedanken voor zijn hulp bij de omgevingsanalyse.
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Inleiding
Mandeville Academy is een opleiding voor hoogbegaafde jongvolwassenen van de leeftijd van 18 tot
en met 25. De Mandeville Academy biedt een oplossing voor deze jongeren met een school in de
vorm van een internaat waar de leerlingen gedurende één jaar zullen verblijven.
Naast het opleiden van de jongeren wil het instituut graag maatschappelijk ook haar steentje
bijdragen. Dit willen zij doen door een oplossing te vinden voor het vraagstuk rond een
slavernijmuseum in Nederland waar een grote vraag naar is, zo blijkt uit de uitspraak van John
Leerdam, voorzitter Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Gibbs, 2017). Zeker tijdens de maanden
rond Sinterklaas groeit de vraag naar een dergelijk museum om mensen meer kennis bij te brengen
over dit onderwerp, zeker gezien er op dit moment nog geen museum bestaat wat zich volledig richt
op ons slavernijverleden. De Mandeville acadamy wil graag wat doen met deze vraag en op deze
manier proberen een deel van de verdeeldheid die er bestaat in Nederland omtrent dit deel van ons
verleden op te lossen. Maar voordat aan de bouw van een dergelijk museum kan worden begonnen
is het van belang om van de juisten kosten en opbrengsten een plaatje te hebben. Dit is namelijk van
belang om te weten of de bouw van het schip er, door het exploiteren, uitgehaald kunnen worden.
Naast het hiervoor genoemde belang willen ook investeerders graag een duidelijk beeld hebben van
waar zij mogelijk hun geld in stoppen. Voor het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven en de
daarbij behorende begrotingen zijn wij van de hogeschool Rotterdam ingeschakeld.
Tijdens het onderzoek zal inzicht verkregen worden in het feit of het haalbaar is om een
verplaatsbaar museumschip te maken en deze daarnaast ook te exploiteren. Om deze doelstelling te
kunnen behalen zullen tijdens het onderzoek verschillende producten worden opgeleverd. De
producten zullen bestaan uit een bedrijfsomschrijving (hoofdstuk 2), begroting voor de bouw van het
schip (hoofdstuk 3), exploitatiebegroting (hoofdstuk 4), het verdienmodel (hoofdstuk 5) en de
financieringsmogelijkheden. Al deze producten zijn besproken met objectieve bronnen en in het
rapport gedocumenteerd.

Haalbaarheidsonderzoek Slavernijmuseum “De Leusden”
6

1. Onderzoeksopzet
1.1 Doelstelling en eindresultaat
1.1.1. De doelstelling
Tijdens het onderzoek zal inzicht verkregen worden in het feit of het haalbaar is om een
verplaatsbaar museumschip te maken en deze daarnaast ook te exploiteren. Om deze doelstelling te
kunnen behalen zullen tijdens het onderzoek verschillende producten worden opgeleverd. De
producten zullen bestaan uit een begroting voor de bouw van het schip, exploitatiebegroting,
kostprijscalculatie, het verdienmodel en de financieringsmogelijkheden.

1.1.2. De hoofdvraag
Welke bouw en exploitatie kosten komen kijken bij een haalbaarheidsonderzoek naar een
verplaatsbaar museum, genaamd het slavenschip ‘De Leusden’, om te komen tot een
kostprijscalculatie en waarvoor financieringsmogelijkheden zijn te voorzien?

1.1.3. De deelvragen
1. Welke omgevingsfactoren en belanghebbende spelen een rol bij de bouw en exploitatie van
het slavenschip en welke invloed oefent dit uit op de rechtsvorm waarin dit wordt
uitgevoerd?
2. Welke verschillende kosten dienen verwerkt te worden bij het opstellen van een begroting
voor de bouw van het verplaatsbaar museumschip?
3. Welke verschillende kosten dienen verwerkt te worden bij het opstellen van een begroting
voor de exploitatie van het verplaatsbaar museumschip?
4. Wat zijn de mogelijke inkomstenbronnen met betrekking tot de financiering van het
slavenschip?
5. Hoe ziet de bouw- en exploitatiebegroting van het slavenschip met oog op de
kostprijscalculatie eruit?

1.2 Methodologie
In dit hoofdstuk wordt de methodologie beschreven. Middels de methodologie wordt inzicht
gegeven over de methoden van het onderzoek en de inrichting ervan. Hieruit blijkt al gauw hoe de
probleemstelling kan worden beantwoord. In paragraaf 4.1 wordt de dataverzameling van het
onderzoek toegelicht en in de volgende paragraaf zal de inrichting worden toegelicht. Tot slot vindt
in paragraaf 4.3 verantwoording plaats door middel van welke activiteiten en methodes de
deelvragen worden beantwoord.
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1.2.1. Dataverzameling
Bij de verantwoording van het onderzoek wordt er vermeld welke onderzoeksmethoden er worden
gebruikt. Voor het beantwoorden van de probleemstelling kan zowel de kwalitatieve- als
kwantitatieve methode worden gebruikt. Voor ons onderzoek zullen wij de kwantitatieve methode
gebruiken om de probleemstelling te kunnen beantwoorden en dan met een deductieve benadering
waarbij verscheidene theorieën worden getoetst tijdens het onderzoek.

1.2.2. Inrichting
Een goed doordacht onderzoek begint bij het verkennen van de huishouding en het in kaart brengen
van het probleem. Nadien kunnen de nog te verrichten werkzaamheden worden toegelicht. Voor het
kunnen beschrijven van de nog te verrichten werkzaamheden, is het belangrijk om erachter te
komen wat de verwachtingen zijn van de opdrachtgever en welke omgevingsfactoren een effect
kunnen hebben op het eindproduct. Om de invloed van deze factoren te kunnen analyseren worden
diverse managementmodellen losgelaten, deze zijn het vijfkrachtenmodel van Porter en Ansoffmodel.
Voor het verzamelen van data wordt zowel van desk- als fieldresearch gebruikgemaakt, omdat deze
aanpak ervoor zorgt dat de conclusie aan het einde van het onderzoek betrouwbaarder wordt.
Middels deskresearch verzamelt men data met behulp van boeken, artikelen, rapporten en het
raadplegen van websites. Een voorbeeld hiervan is het verrichten van een onderzoek naar
jaarrekeningen van de branchegenoten. Hiermee verkrijgt men een globaal inzicht over verscheidene
kostensoorten, waarmee de branchegenoten te maken hebben. Met behulp hiervan kunnen de
kosten worden geselecteerd, die een verband hebben met het eindproduct – waarna deze in de
exploitatiebegroting kunnen worden verantwoord.
Om de eerdergenoemde interne- en externe factoren te kunnen analyseren, wordt het boek
‘Strategisch management in het MKB’ gebruikt. Hierin staan diverse managementmodellen
beschreven, waarmee de sterktes en zwaktes ten opzichte van de concurrenten én de invloed van de
gehele bedrijfstak wordt gemeten en de groeistrategieën geformuleerd worden. De overige bronnen,
artikelen en websites, worden in de tabel ‘methodologie deelvragen’ verantwoord. Hierin staan
welke deelvragen door middel van welke activiteiten en methodes worden beantwoord.
Een andere methode die wordt gebruikt voor het beantwoorden van de deelvragen, is fieldresearch.
De werkzaamheden die hierbij horen is monitoring, het afnemen van enquêtes en interviews. Voor
het afnemen van enquêtes wordt als eerst de onderzoekspopulatie bepaalt. Dit is de doelgroep, die
men kiest voor het afnemen van een steekproef, die het onderzoek vertegenwoordigd. Bij de
steekproef is van belang dat de selectie, van de doelgroep, representatief is. Hiermee wordt bedoeld
dat de doelgroep een juiste afspiegeling geeft van de werkelijkheid. Om het onderzoek snel te laten
verlopen en het de respondenten makkelijker te maken om een antwoordt te geven, worden de
vragen van de enquêtes in een keuzevorm gesteld. Hierbij wordt rekening gehouden dat de vragen
die worden gesteld van objectieve aard zijn. Aan de hand hiervan geeft men de respondent de
mogelijkheid om een antwoordt te geven, dat zo dicht mogelijk bij zijn eigen werkelijkheid ligt. In de
volgende paragraaf wordt per deelvraag aangegeven met behulp van welke activiteiten en
methodes, de deelvragen worden beantwoord.
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1.2.3. Verantwoording
In deze paragraaf vindt de verantwoording van het onderzoek plaats. Hieronder is in een schema
weergegeven door middel van welke activiteiten en methodes de deelvragen worden beantwoord.
Zie hieronder het schema.
Deelvraag
1. Welke
omgevingsfactoren en
belanghebbende spelen
een rol bij de bouw en
exploitatie van het
slavenschip en welke
invloed oefent dit uit op
de rechtsvorm waarin dit
wordt uitgevoerd?

Activiteit
Onderzoeken welke
omgevingsfactoren en
belanghebbende een rol
spelen op het project, dit
door de literatuur raad te
plegen.

2. Welke verschillende
kosten dienen verwerkt te
worden bij het opstellen
van een begroting voor de
bouw van het
verplaatsbaar
museumschip?

Onderzoeken welke kosten
met betrekking tot de
bouw van het
verplaatsbaar
museumschip moeten
worden opgenomen in de
exploitatiebegroting.

Methode & literatuur
Deskresearch: Er wordt
door middel van het boek
‘Strategisch management in
het MKB’ diverse
managementmodellen
toegepast voor het project
en uitgewerkt in het
rapport.
Doel: Het verkrijgen van
inzicht van factoren die in
de omgeving van het
project afspelen – die
mogelijk een impact kunnen
hebben op de
exploitatiebegroting.

Fieldresearch: Het afnemen
van interviews van partijen
die bij ons bekend zijn.
Hierdoor krijgt men inzicht
in de bedrijfsvoering van
een musea en welke kosten
aan de exploitatie
verbonden zijn. Eveneens
worden er enquêtes
afgenomen. Hiervoor wordt
de literatuur ‘Wat is
onderzoek?’ gebruikt.

Doel: Middels de
fieldresearch wordt
onderzocht welke kosten
voor kunnen komen in de
exploitatiebegroting.
Eveneens wordt hiervoor de
jaarrekeningen van de
branchegenoten
geraadpleegd.
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3. Welke verschillende
kosten dienen verwerkt te
worden bij het opstellen
van een begroting voor de
exploitatie van het
verplaatsbaar
museumschip?

Onderzoeken welke kosten
met betrekking tot de
exploitatie van het
verplaatsbaar
museumschip moet
worden opgenomen in de
exploitatiebegroting.

Zie tabel 2.1 ‘methode en
literatuur’.

4. Wat zijn de mogelijke
inkomstenbronnen met
betrekking tot de
financiering van het
slavenschip?

Onderzoeken welke
partijen belang hebben bij
de bouw en exploitatie van
het schip door middel van
enquêtes en interviews.

Fieldresearch: Het afnemen
van interviews van partijen,
die bij ons bekend zijn en,
die mogelijk interesse
hebben in de
voorfinanciering van het
project. Eveneens worden
er enquêtes afgenomen.
Hiervoor wordt de literatuur
‘Wat is onderzoek?’
gebruikt.
Doel: Middels de
fieldresearch wordt
onderzocht, welke impact
diverse belangen kunnen
hebben voor in de
exploitatiebegroting.
Hiervoor worden de kosten
tegenover de baten
gewogen.

5. Hoe ziet de bouw- en
exploitatiebegroting van
het slavenschip met oog
op de kostprijscalculatie
eruit?

Onderzoeken door middel
van scenario’s wat de
winst, of het verlies, zal zijn
voor de komende jaren.

Deskresearch: Er wordt
door middel van het boek
‘Basisboek
bedrijfseconomie’ drie
scenario’s opgesteld en
verscheidene ratio’s
toegelicht.
Doel: Door middel van
scenario’s wordt er
onderzocht of het project
rendabel is voor de
komende jaren en welke
gevolgen dit zal hebben
voor de ratio’s.
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1.3 Theoretisch kader
Bij het theoretisch kader wordt per deelvraag ingegaan op de begrippen. Deze zullen richting geven
aan het afbakenen van de theorie. Per deelvraag zal worden aangegeven welke bronnen en
onderzoeksmethoden er gebruikt zijn. De te gebruiken modellen worden onder de tabellen
uitgebreid uitgelegd.
Deelvraag Welke omgevingsfactoren en belanghebbende spelen een rol bij de bouw en
exploitatie van het slavenschip en welke invloed oefent dit uit op de rechtsvorm
waarin dit wordt uitgevoerd?
Begrippen Methode onderzoek
Bronnen
Model/Theorie
Toelichting
Rechtsvorm Literatuuronderzoek
Juridische status van
(online)
een onderneming,
voornamelijk van belang
voor de
aansprakelijkheid
Externe factoren Literatuuronderzoek
Factoren van buitenaf
(online)
Belanghebbende Benaderen van
Mensen, organisaties
verschillende
enz. die er baat bij
bedrijven
hebben.

Deelvraag Welke verschillende kosten dienen verwerkt te worden bij het opstellen van een
begroting voor de bouw van het verplaatsbaar museumschip?
Begrippen Methode onderzoek
Bronnen Model/Theorie
Toelichting
UVW Literatuuronderzoek
Uitvoeringsinstituut
(online)
werknemersverzekeringen
Belangen Literatuuronderzoek
Porter-model
Ergens baat bij hebben
(online)
Begroting Literatuuronderzoek
Een overzicht van alle
(online)
verwachte inkomsten en
uitgaven in een bepaalde
periode.
Kostencategorieën Literatuuronderzoek
Verschillende soorten
(online)
kosten (vast, variabel, enz.)
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Deelvraag Welke verschillende kosten dienen verwerkt te worden bij het opstellen van een
begroting voor de exploitatie van het verplaatsbaar museumschip?
Begrippen Methode onderzoek
Bronnen Model/Theorie
Toelichting
Kostencategorieën Literatuuronderzoek
Verschillende soorten
(online)
kosten (vast, variabel, enz.)
Exploiteren Literatuuronderzoek
Uitbaten, iets gebruiken
(online)
UVW Literatuuronderzoek
Uitvoeringsinstituut
(online)
werknemersverzekeringen
Belangen Literatuuronderzoek
Porter-model
Ergens baat bij hebben
(online)
Begroting Literatuuronderzoek
Een overzicht van alle
(online)
verwachte inkomsten en
uitgaven in een bepaalde
periode.
Deelvraag Wat zijn de mogelijke inkomstenbronnen met betrekking tot de financiering van
het slavenschip?
Begrippen Methode onderzoek
Bronnen
Model/Theorie
Toelichting
Inkomstenbronnen Literatuuronderzoek
Ansoff-model
Verschillende
(online)
bronnen van geld
Deelvraag Hoe ziet de bouw- en exploitatiebegroting van het slavenschip met oog op de
kostprijscalculatie eruit?
Begrippen Methode onderzoek
Bronnen
Model/Theorie
Toelichting
Exploitatie- Literatuuronderzoek
Soort winst- en
begroting (online)
verliesrekening waarin
de toekomst wordt
meegenomen
Kostprijs- Literatuuronderzoek
Kostprijsberekening. Methode om de
calculatie (online)
kostprijs te
berekenen.

Modellen
•

Model van Porter:
Door middel van het Porter model kan de gehele bedrijfstak waarin de onderneming zich
bevindt worden geanalyseerd. Er wordt hierbij gekeken naar hoeveel invloed de afnemers,
substituten, leveranciers en de oude en nieuwe concurrenten hebben op het bedrijf.

•

Ansoff-model:
Het Ansoff-model is een hulpmiddel voor het formuleren van groeistrategieën. In het Ansoffmodel worden vier groeirichtingen onderscheiden, namelijk productontwikkeling,
marktontwikkeling, marktpenetratie en diversificatie.
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2. Ondernemingsomgeving
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de vraag: ‘Welke omgevingsfactoren en belanghebbende
spelen een rol bij de bouw en exploitatie van het slavenschip en welke invloed oefent dit uit op de
rechtsvorm waarin dit wordt uitgevoerd?’. Deze vraag zal beantwoord worden met behulp van
verschillende modellen. De modellen worden gebruikt om een beeld te vormen over de omgeving
waarin de organisatie zich bevindt. Tevens zal worden ingegaan op de rechtsvorm die bij de
onderneming toegepast zal worden en de hierbij behorende grondslagen.

2.1 Model van Porter
Porter heeft een model opgesteld waarbij wordt gekeken naar in welke mate bepaalde partijen
invloed kunnen uitoefenen op het bedrijf. In dit model wordt gekeken naar vijf krachten, namelijk de
krachten van afnemers, leveranciers, substituten, huidige en nieuwe concurrenten.

1

2.1.1. Afnemers
Elk bedrijf heeft te maken met afnemers, zo ook het exploiteren van een slavenmuseum in de vorm
van een schip. Deze afnemers zullen in dit geval voornamelijk bezoekers zijn, welke wel weer zijn
onder te verdelen in verschillende categorieën. Deze categorieën zijn:
-

scholen (in de vorm van schoolreisjes en excursies);
ouderen (zowel op zichzelf als met een groep in de vorm van een vereniging);
dagjes mensen (gezinnen, jongeren);
toeristen (vakantiegangers);
groepen (personeelsuitjes, belangenverenigingen met betrekking tot Antillen en Suriname).

De kracht die deze afnemers kunnen uitoefenen kan van groot belang zijn voor het exploiteren van
een museum. Valt een van de categorieën weg dan kan dit ervoor zorgen dat het museum inkomsten

1

http://5krachtenmodel.nl/
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misloopt. Het is dus van belang om te kijken naar hoe het museum zo ingericht kan worden dat het
voor alle partijen aantrekkelijk is. Al deze afnemers tezamen zijn ongeveer goed voor 50% van de
totale omzet van een museum. Deze 50% procent is dan weer op te delen in toeristen, 15% van de
omzet, volwassen (welk de categorieën ouderen, groepen en de dagjesmensen bevat), 29% van de
omzet, en scholen/jeugd, met 7% van de omzet. De grootste afnemers zijn dus de volwassenen maar
dit hangt heel erg af van het type museum en wat er te doen is. Wanneer er veel interactie dan is de
kans grotere dat er meer jeugd komt dan in een museum waar enkel schilderijen hangen. Denk
hierbij aan Nemo Amsterdam, hier is meer voor jongeren en Museum Arnhem is meer voor
volwassenen. Het slavernijmuseum zal van beide aspecten gebruik gaan maken door aan de ene kant
een schip voor te stellen zoals dat vroeger heeft gevaren. Hiermee kunnen kinderen kennis maken
met die tijd en aan de andere kant zal gebruik gemaakt worden van relikwieën uit die tijd. De
schilderijen zullen in samenhang met andere kunst en relikwieën een beeld geven, waar veel
volwassen naar komen kijken. (Museumvereniging, 2015)
De grootste afnemersgroep bestaat uit volwassenen, gevolgd door toeristen. Dit is de groep die de
grootste kracht kan uitoefenen op het exploiteren van een museum. Naast dat dit de grootste groep
is, zijn zij volledig onafhankelijk van het afnemen van de dienst. Voorts zijn er namelijk tal van andere
musea welke ook bezocht kunnen worden. Zoals zojuist aangegeven is, blijft een museum afhankelijk
van afnemers, aangezien deze groep voor ongeveer de helft van de inkomsten zal gaan zorgen. De
afnemers worden voornamelijk als risico gezien, maar de kracht zit hem in het zich onderscheiden
van de concurrentie.

2.1.2. Concurrenten
Voor ieder bedrijf spelen de concurrenten een belangrijke rol in hoe succesvol het project zal zijn. Op
het gebied van musea zijn in Nederland veel verschillende soorten musea, maar niet alle musea
hebben evenveel invloed bij het exploiteren van een slavenmuseum. Zo heeft een museum wat
gericht is op kunst een veel kleinere invloed. Dit komt doordat mensen dan specifiek kunst willen
bekijken, in plaats van een museum wat een deel van de geschiedenis laat zien op een interactieve
en educatieve manier. Om deze reden, het nog niet bestaan van een slavernijmuseum, is gekozen om
de huidige en nieuwe concurrenten samen te voegen en voornamelijk een beschrijving te geven van
hoe deze concurrenten effect kunnen hebben op het slavernijmuseum. Hierbij kijken we vooral naar
hoe uit deze concurrenten een voordeel behaalt kan worden en minder naar het risico van het
hebben van de mogelijke concurrentie gezien er geen directe concurrenten zijn.
Om te beginnen is gekeken naar musea die al iets vertellen over het scheepvaart verleden van
Nederland. Deze musea komen namelijk het meeste in de buurt van een slavernijmuseum.
Te beginnen met de Batavia werf, dit museum verteld een verhaal over de Nederlandse scheepvaart
in de gouden eeuw. Wat hier echter niet aan bod komt is het slavernij gedeelte van de gouden eeuw.
Daarnaast heeft het tropenmuseum onlangs een expositie geopend omtrent het slavernijverleden.
Ook kan gedacht worden aan de tentoonstelling van het slavenschip dat gevestigd was in het
scheepsvaart museum te Amsterdam. De huidige concurrent die momenteel aanwezig is het
tropenmuseum.
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2.1.3. Substituten
Substituten kunnen worden onderverdeeld in complementaire goederen en substitutiegoederen. Het
onderscheid bij deze categorieën zit in de manier van het gebruik van de goederen. Bij
complementaire goederen ontstaat het gebruik van deze goederen juist doordat er veel gebruik
gemaakt wordt van een ander goed. Wanneer bijvoorbeeld meer koffie verkocht wordt dan normaal
zal de vraag naar koffiezet apparaten ook stijgen. Een substitutie goed is echt ter vervanging van het
goed dat aangeboden wordt. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende energieleveranciers. Bij
het slavenschip zijn beide goederen aanwezig.
Over de slavenhandel in de Nederlandse geschiedenis is bij de bevolking weinig bekend. Het
onderwerp heeft een zware impact op de Nederlandse geschiedenis aangezien het een zwarte
bladzijde is en liever niet over gesproken wordt. Echter zijn toch substituten op de markt aanwezig
die de interesse in het slavenschip zouden kunnen verminderen. Zo is er een korte documentaire
gemaakt over het slavenschip ‘De Leusden’. Deze film is in 2014 in het stadsarchief te Amsterdam in
première gegaan. Wanneer bijvoorbeeld een bioscoop als Pathé een documentaire of film over de
slavenhandel zou vertonen is dit een goedkoop substituut voor het slavenschip. Mensen zijn wellicht
sneller bereid om voor een relatief lage prijs en in een kort tijdsbestek kennis over deze periode op te
doen. Daarnaast wordt de informatie niet alleen gecentraliseerd naar één gebeurtenis uit de periode
van de slavenhandel, maar gefocust op de slavernij en het leven van de slaven. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de film 12 Years a Slave, deze trok ruim 400.000 bezoekers en realiseerde een
opbrengst van 3,3 miljoen euro. Een documentaire of film zal niet alleen gebruikt worden als
substitutiegoed, maar kan daarnaast ook als complementair goed worden aangewend. Bij een groep
bezoekers zal een film juist zorgen voor interesse in het verleden omtrent de slavernij en de rol van
Nederland hierin. Deze groep mensen kan juist als doelgroep benaderd worden, denk hierbij aan een
advertentie van het museum voordat de film begint.
Naast de film kan ook gedacht worden aan substituten zoals een theater stuk omtrent de slavernij of
een museum dat zich richt op de gehele periode waarin de slavernij zich afspeelde. Zoals zojuist
omschreven kan ook dit goed zowel gezien worden als een substitutiegoed als een complementair
goed.

2.1.4. Leveranciers
Bij leveranciers kan men denken aan gemeenten, musea en kunstenaars. Gemeenten kunnen als
leveranciers gezien worden aangezien deze een financiële bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zullen
zij mogelijk ook een aanlegplaats verzorgen voor het schip. De musea en kunstenaars kunnen
aangemerkt worden als dezelfde groep leveranciers. Bij beide groepen zullen deze partijen stukken
kunnen leveren voor de expositie rondom de slavernij.
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2.2 Organizational Business Model
In dit hoofdstuk wordt het Business Model Canvas uitgewerkt en toegelicht. Het model kenmerkt zich
als een hulpmiddel waarmee een nieuw bedrijfsmodel kan worden gerecreëerd of een bestaande in
kaart kan worden gebracht.
Het Business Model Canvas (Ikgastarten.nl, 2017), hierna te noemen BMC, bestaat uit vier
hoofgebieden van een onderneming. De vier hoofdgebieden van een onderneming zijn de klanten,
infrastructuur, financiële levensvatbaarheid en het aanbod. Door de vragen te stellen van wat de
diensten, kosten en opbrengsten en wie de klanten zijn, vervolgens hoe de dienstverlening
aangeboden kan worden, zijn de negenbouwstenen van de BMC ingevuld. De schematische
weergave van de BMC treft u hieronder.
Het BMC-model is uitgewerkt voor het slavenschip de Leusden. Voor een aantal punten uit het BMC
zal een toelichting komen, de overige punten spreken voor zich.
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2.2.1. Keys Partners
De verschillende Key Partners zijn de rijksoverheid, gemeenten, sponsoren, vrijwilligers, scheepswerf,
Ninsee en de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. De rijksoverheid, gemeenten en sponsoren
zijn van belang, omdat zij door middel van subsidies en sponsoring zorgen voor jaarlijkse inkomsten
van de onderneming. Daarnaast zijn vrijwilligers van belang, omdat het schip verplaatsbaar is. Het zal
niet mogelijk zijn om vaste werknemers te hebben die het land door moeten reizen om te werken.
De vrijwilligers zijn van belang om het schip draaiende te houden. Vervolgens is de scheepswerf die
uiteindelijk het schip zal bouwen van belang omdat het schip een groot deel is van de onderneming.
Als laatste zijn het Ninsee en de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap belangrijke partners
doordat zij verbonden zijn met het onderwerp van het museum.

2.2.2. Key Resources
De Key Resources die van belang zijn worden opgesplitst in menselijke en financiële bron. De
menselijke bron heeft betrekking op de planning, het schoonmaken, de curator, public relations en
de gidsen. Deze zijn van belang om ervoor te zorgen dat het schip dagelijks gebruikt kan worden.
Voor de financiële bron gaat het om de financiering van het onderhoud van het schip en eventuele
renovatie. De financiering op lange termijn zal worden verzorgd door een banklening.

2.2.3. Customer Segments
Het klantsegment wordt onderverdeeld onder studenten, gezinnen, toeristen en scholen. Doordat
het museum informatief bedoeld is zal het voor scholen en studenten kunnen bijdrage aan de
opleiding. Doordat er nog geen slavernij museum in Nederland is zal dit toeristen trekken naar het
museum. Ten slotte zijn gezinnen van belang, omdat dit het grootste deel van de bevolking inhoudt
zal deze groep een groot deel innemen van de bezoekers. In de afgelopen jaren is vanuit de
gemeenschap naar voren gekomen dat er vraag is naar een slavernijmuseum.

2.2.4. Channels
Om de doelgroep te bereiken zijn verschillende channels opgesteld. Dit zijn peer-to-peernetwerk,
posters/folders, diverse reclames (radio, tv, internet enz.), een website en via andere musea. Door
middel van posters/folders en diverse reclames zal het museum onder de doelgroep worden
gepromoot. De website zal ervoor zorgen dat mensen die vragen hebben over prijzen, openingstijden
enzovoorts deze kunnen vinden. Met andere musea wordt bedoeld dat in die musea reclame wordt
gemaakt en dat een combikaart kan worden gekocht voor beide musea.
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2.3 Ansoff-model
Bij het Ansoff-model wordt onderscheid gemaakt in vier groeistrategieën (Marketingscriptie, sd):
-

marktpenetratie;
productontwikkeling;
marktontwikkeling;
diversificatie.

In paragraaf 2.3.1 wordt de uitleg van de strategieën gegeven en in paragraaf 2.3.2 zal de toepassing
worden uitgewerkt.

2.3.1. Uitleg strategieën
Marktpenetratie
Bij het Ansoff-model wordt gesproken van marktpenetratie wanneer een bedrijf in een bestaande
markt, een bestaand product gaat verkopen. Het doel is om meer bestaande producten te verkopen.
Dit wordt gedaan door klanten van concurrenten binnen te halen of door ervoor te zorgen dat de
bestaande klanten meer kopen. Deze strategie werkt het best voor bedrijven die een klein
marktaandeel hebben. Het doel is dan ook om dit aandeel in de huidige markt te gaan vergroten.

Productontwikkeling
Als een bedrijf een nieuw product op een bestaande markt gaat verkopen wordt gesproken van
productontwikkeling. Via cross-selling wordt geprobeerd om deze extra producten te verkopen aan
bestaande klanten. Zo wordt meer omzet gehaald uit de bestaande klanten. Dit kan ervoor zorgen
dat de klanten geen noodzaak meer hebben om de producten van concurrenten te kopen. Zowel het
verkopen van een verbeterde versie van een bestaand product, als het creëren van meer variatie in
de productlijn door kleine aanpassingen in het bestaande product geldt als productontwikkeling.
Vooral innovatie is voor deze strategie van belang. Hiernaast spelen CRM en accountmanagement
ook een belangrijke rol omdat zij de bestaande klanten op de nieuwe producten moeten wijzen.

Marktontwikkeling
Het model van Ansoff spreekt van marktontwikkeling als het bedrijf een nieuwe klantengroep
aanspreekt met huidige producten of diensten. Marktontwikkeling kan echter ook toegepast worden
door ‘premium’ varianten van bestaande producten of diensten te introduceren. Bij
marktontwikkeling zijn kleine aanpassingen in prijs of product vrijwel altijd noodzakelijk. Het is hierbij
belangrijk dat, door de sales en marketingafdeling, research wordt gedaan of het wel nut heeft om
een nieuwe klantengroep aan te boren en hoe dit het beste gedaan kan worden.
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Diversificatie
Van diversificatie wordt gesproken als een bedrijf een nieuw product in een nieuwe markt gaat
ontwikkelen. Dit is de meest riskante strategie in het Ansoff-model, er is namelijk geen garantie voor
succes. Bij het toepassen van diversificatie ontstaat het risico dat concurrenten het concept snel
overnemen en het bedrijf haar voorsprong verliest. Om een succesvol product te kunnen lanceren
moeten de krachten van innovatie, research en development en sales gebundeld worden.

2.3.2. Toepassing strategieën
Binnen het slavenschip ‘De Leusden’ zal gebruik gemaakt worden van de groeistrategie
productontwikkeling. In Nederland zijn al verschillende musea en tijdelijke tentoonstellingen over
slavernij, maar een vaste tentoonstelling/museum over slavernij is nog niet aanwezig in Nederland.
Vanuit de maatschappij zijn verschillende signalen gekomen die vragen om een slavernij museum.
Door hierop in te spelen wordt een nieuw ‘product’ in deze markt gebracht.

2.4 Rechtsvorm
Voor de onderneming is gekozen voor de rechtsvorm van een stichting. Een stichting is een
rechtsvorm waarin bijvoorbeeld een maatschappelijk doel wordt gerealiseerd. Bij een stichting is een
bestuur aanwezig, echter heeft een stichting geen leden. De bestuurders zullen richting geven aan de
stichting om het doel hiervan te behalen. De stichtingservice.nl (Stichtingservice.nl, sd) is een
organisatie die zich bezighoudt met het oprichten van een Stichting. De oprichtingskosten van een
stichting bedragen niet alleen de kosten omtrent de inschrijving bij de KvK. Bij een stichting dient
namelijk een notariële akte opgesteld te worden. In deze akte zal beschreven worden welke leden
volmacht hebben, wat het doel is van de stichting, hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden,
de vestigingsplaats, de besluitvorming binnen de stichting en waar het geld heen gaat op het
moment dat de stichting opgeheven wordt. De kosten omtrent de oprichting bedragen €400,-.
Het slavenschip kan het beste in een stichting onder gebracht worden aangezien het een
maatschappelijk doel na streeft. Voor een museum is dit, vergeleken met de rechtsvormen in de
branche, ook vanzelf sprekend. Daarnaast is het binnen een stichting als rechtsvorm ook
gemakkelijker om giften te ontvangen. Het slavenschip zal als maatschappelijk doel mogelijk ook
giften ontvangen. Daarnaast is het interessant om een ANBI op te richten, wanneer een ANBI is
opgericht is het voor buitenstaanders aantrekkelijker om te doneren aan het Slavenschip.

2.5 Grondslagen en omvang
Het slavenschip is een kleine rechtspersoon in omvang, conform artikel 2:3 BW. De omvang is te
herleiden uit artikel 2:396 lid 1 BW. In dit artikel wordt in lid één vermeld dat een rechtspersoon op
twee achtereenvolgende jaren aan ten minste twee van de drie criteria dient te voldoen om als
kleine onderneming te kunnen worden ingedeeld naar omvang. Hiervoor dient de waarde van de
activa niet meer dan 6 miljoen euro te bedragen en de netto-omzet niet meer dan 12 miljoen euro.
Bovendien dient het gemiddeld aantal werknemers minder dan vijftig te zijn over het boekjaar.
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Gezien het feit dat het museum nog niet bestaat, is het hanteren van de norm dat in artikel 2:396 lid
1 BW is beschreven, dat wanneer een onderneming op twee achtereenvolgende jaren voldoet aan
ten minste twee van de drie criteria als kleine onderneming kan kwalificeren in omvang, alsnog
toepasbaar. Dit uitgangspunt wordt gevormd ten aanzien van de verwachte cijfers van de
operationele jaren van het museum, welke in de exploitatiebegroting is verantwoord. De
totstandkoming van de cijfers in de begroting zijn tekstueel onderbouwd.

2.5.1. Alternatief indeling naar omvang
Het slavenschip kan ook ingedeeld worden als micro-onderneming, als de onderneming twee
achtereenvolgende jaren aan twee van de drie criteria voldoet. Dit kan op het moment als de nettoomzet niet meer bedraagt dan €700.000,- en het werknemers aantal minder is dan tien. Dit kan
doordat de huidige cijfers zijn geschat en hier niet een zekerheid voor de toekomst gegeven kan
worden – desondanks zijn de cijfers onderbouwd. Een inzicht hierover wordt verkregen op het
moment dat het slavenschip operationeel is.

2.5.2. Grondslagen jaarrekening
Conform artikel 2:396 lid 6 BW mag een onderneming die klein is in omvang de commerciële
grondslagen achterwege laten in haar jaarrekening, mits de onderneming de voor haar van
toepassing zijnde fiscale grondslagen toepast. De fiscale grondslagen ten aanzien van de belastbare
winst zijn opgenomen in hoofdstuk twee van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Ten
aanzien van de commerciële grondslagen zijn deze opgenomen in hetzelfde burgerlijke wetboek in
afdeling zes. Het uitgangspunt is, dat het slavenschip voor haar grondslagen enkel de fiscale
grondslagen conform hoofdstuk twee van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zal gaan
toepassen. Dit heeft te maken met het feit dat er wordt verwacht dat de netto-omzet van het
museum in haar operationele jaren niet meer dan 12 miljoen euro zal realiseren en het werknemers
aantal niet meer dan vijftig zal bedragen.

2.5.3. Vrijstellingen verslaggevingsvereisten
Voor één klein onderneming gelden een aantal vrijstellingen ten aanzien van de
verslaggevingsvereisten. Zo is in het artikel 2:396 lid 7 BW vermeld dat een kleine onderneming is
vrijgesteld om een bestuur verslag, overige gegevens en een verklaring ten aanzien van
accountantscontrole op te nemen bij haar jaarrekening. De inhoud van de zojuist genoemde
onderdelen, waarvan een kleine onderneming is vrijgesteld, kan het slavenschip terugvinden in
artikel 2:396 lid 7 BW waarin de wetsartikelen zijn opgesomd.
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2.6 Afsluitende paragraaf
De vraag die aan het begin van het hoofdstuk gesteld is luidt als volgt: ‘Welke omgevingsfactoren en
belanghebbende spelen een rol bij de bouw en exploitatie van het slavenschip en welke invloed
oefent dit uit op de rechtsvorm waarin dit wordt uitgevoerd?’. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden zijn verschillende modellen gebruikt. Om factoren in beeld te brengen die een rol
spelen bij zowel de bouw als exploitatie is gebruik gemaakt van het model van Porter en het
Organizational Business Model. In beide modellen komt naar voren dat de grootste factor die
doorslaggevend is het trekken van voldoende bezoekers is. Tevens komt uit deze modellen naar
voren dat de belangrijkste partijen bij dit project rijksoverheid, gemeenten, sponsoren en de
Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap zijn. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van het Ansoffmodel om te bepalen in welke markt het museum zich zal implementeren. Omdat het een nieuw
concept is binnen een bestaande branche neemt dit ook de mogelijke voor-en nadelen met zich mee.
Daarnaast zal de rechtsvorm voor het Slavenschip de stichting zijn, aangezien dit binnen de branche
vanzelfsprekend is en gemakkelijker is om giften te ontvangen. Hierbij is de deelvraag zo volledig
mogelijk uitgewerkt, om aan het eind van het onderzoek ook de hoofdvraag te kunnen
beantwoorden.
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3. Bouw schip
In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de vraag: ‘Welke verschillende kosten dienen
verwerkt te worden bij het opstellen van een begroting voor de bouw van het verplaatsbaar
museumschip?’
De West-Indische Compagnie was actief tussen 1621 en 1792. In deze periode hadden zij de
monopolie op de handel met Afrika en Amerika. Deze handel werd de Driehoeks vaart genoemd.
Vanuit een Nederlandse haven vertrok een schip naar Afrika. Hier werden de slaven gekocht, in een
stad zoals Elmina. Vanuit Afrika ging het schip met de slaven door naar Amerika. Op een slavenschip
mochten 500 slaven gehouden worden.
De Leusden was een WIC schip dat werkzaam was tussen 1719 en 1738. Zij heeft 10 reizen gemaakt
waarbij 6.564 slaven vervoerd zijn. Op haar laatste reis is ze vastgelopen op een zandbank. De
gevangenen die op dat moment aan dek waren om te eten, werden direct door de bemanning het
slavenruim weer in gedreven. Zestien slaven mochten op het dek blijven. Op het moment dat het
schip langzaam begon te zinken werd het luik naar het slavenruim dicht getimmerd. De 664 slaven in
het ruim verdronken daar, de overige slaven en de bemanningsleden vetrokken met de sloep naar
het vaste land. Hier werden de overlevende slaven twee weken later alsnog verkocht.
Deze gebeurtenis is de grootste zeeramp van Nederland, hierom is gekozen voor dit schip als een
museum.
Het schip zal niet op de authentieke manier worden gebouwd, dit zal te veel gaan kosten. Het schip
zal met de huidige beschikbare techniek worden gebouwd. Voor de bouw zullen dus niet dezelfde
schroeven en soorten planken gebruikt worden, het frame zal worden gebouwd met staal. Om
ervoor te zorgen dat de binnen en buitenkant op een WIC schip zal lijken wordt hedendaags hout en
schroeven gebruikt.
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3.1 Aanschaf
Voor het opstellen van een getrouw beeld van de kosten voor het bouwen van een schip is contact
opgenomen met twee scheepswerven. Deze werven hebben een schatting gemaakt van de kosten.
Damen Shipyards gaf een bedrag van 3 miljoen euro en Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. gaf een bedrag
van 3,5 miljoen euro. In de exploitatiebegroting is met deze bedragen gerekend.
Er is bij de exploitatiebegroting uitgegaan van een drietal scenario’s positief, neutraal en negatief.
Het totale bedrag van het schip verschilt per scenario. Het bedrag wordt in de exploitatiebegroting
gesplitst in het schip en een motor en dergelijke. Onderstaand is de uitsplitsing weergegeven.

Balanspost
Positief Schip
Motor e.d.
Totaal

Bedrag €
2.600.000
200.000
2.800.000

Neutraal Schip
Motor e.d.
Totaal

2.800.000
300.000
3.100.000

Negatief Schip
Motor e.d.
Totaal

3.100.000
400.000
3.500.000

Positief
Voor het positieve scenario is uitgegaan van een bedrag van 2,6 miljoen euro voor het schip en 2 ton
voor de motor en dergelijke. In dit scenario wordt uitgegaan van een totaalbedrag dat iets onder de 3
miljoen zal komen. Hierin wordt ervan uitgegaan dat de kosten lager zullen liggen dan het laagste
geschatte bedrag van de scheepswerven.

Neutraal
In het neutrale scenario zal het schip 2,8 miljoen euro gaan kosten en de motor en dergelijke 3 ton.
Hierbij wordt uitgegaan van een totaalbedrag dat tussen de twee geschatte bedragen van de
scheepswerven in zit.

Negatief
Bij het negatieve scenario wordt uitgegaan van het hoogste geschatte bedrag van de scheepswerven.
Hierin zal het schip 3,1 miljoen euro gaan kosten en de motor en dergelijke 4 ton.
Bij het schip moet gedacht worden aan een volledig afgebouwd schip. Voor het volledige afgewerkte
casco van het schip wordt in het neutrale scenario uitgegaan van een bedrag van 2,8 miljoen euro.
De inrichting van het schip (het museum) wordt hierin niet meegenomen. In de exploitatiebegroting
is een splitsing gemaakt tussen het schip en de motor en dergelijke. Onder de motor e.d. valt onder
andere de motor, een vuilwatertank en een osmose apparaat. Voor deze machines wordt uitgegaan
van een bedrag van 3 ton. In het neutrale scenario komt het totale bedrag uit op 3,1 miljoen euro. Dit
bedrag ligt tussen de twee geschatte bedragen van de scheepswerven.

Haalbaarheidsonderzoek Slavernijmuseum “De Leusden”
23

3.2 Afschrijving
Op het schip en de motor en dergelijke zal worden afgeschreven. Hierbij wordt voor het schip en de
motor e.d. een verschillende restwaarde, afschrijving en levensduur gehanteerd. In de drie scenario’s
zal gebruik gemaakt worden van dezelfde levensduur en dezelfde percentages voor de restwaarde en
de afschrijving. Hieronder staan de restwaarden en jaarlijkse afschrijvingen voor de drie scenario’s
weergegeven.

%Restwaarde %
Levens- Restwaarde Jaarlijkse
AanschafAfschrijving duur
Afschrijwaarde
Aanschafving
waarde
Positief Schip
5
2
50
130.000
49.400
Motor
10
10
10
20.000
18.000
e.d.
Neutraal Schip
Motor
e.d.

5
10

2
10

50
10

140.000
30.000

53.200
27.000

Negatief Schip
Motor
e.d.

5
10

2
10

50
10

155.000
40.000

58.900
36.000

Voor het schip is uitgegaan van een restwaarde van 5% en een afschrijvingspercentage van 2%
(Belastingdienst, 2011) per jaar. Door het raadplegen van de belastingdienst zijn deze percentages
gevonden. Deze percentages zijn volgens de belastingdienst van toepassing voor het afschrijven op
binnenvaartschepen.
Voor de motor is uitgegaan van een restwaarde van 10% dit is gelijk aan de restwaarde voor
gemotoriseerde voertuigen. Voor het afschrijven is uitgegaan van een percentage van 10%. Volgens
een scheepswerf is een vrachtwagenmotor genoeg om ervoor te zorgen dat het schip kan varen.
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3.3 Terugverdientijd
Voor de terugverdientijd van het schip is gerekend met de verwachte jaarlijkse directe opbrengsten
en de verwachte jaarlijkse kosten. De directe opbrengsten bestaan uit de kaartverkoop en audiotour.
In de berekening is gekeken hoe snel het schip terugverdient kan worden met behulp van subsidies.

In de tabel wordt de verwachte winst per jaar per kolom weergegeven. Van links naar rechts is het
jaar 1,2,3 en 4.

verwachte winst
€ -732.158 € -624.850 € -571.196 € -483.318
verwachte afgeronde directe winst € -700.000 € -600.000 € -500.000 € -400.000

Subsidie

Het bedrag aan subsidie wordt per rij weergegeven. Deze subsidie neemt per rij toe.

€ 650.000
€ 700.000
€ 750.000
€ 800.000
€ 850.000
€ 900.000
€ 950.000
€ 1.000.000
€ 1.050.000
€ 1.100.000
€ 1.150.000

Voor het berekenen van de terugverdientijd is het gesaldeerde bedrag van de verwachte winst en de
subsidie bij de kosten van het schip in mindering gebracht. Zie bijlage I, voor de complete tabel.
Zo is te zien hoeveel jaar het zal duren voordat de 3,1 miljoen euro van het schip met de subsidies
terugverdient is. De totale terugverdientijd varieert van 4 tot meer dan 31 jaar. In dit rapport wordt
vanuit gegaan dat de subsidie €900.000,- per jaar zal zijn. De bijbehorende terugverdientijd is 9 jaar.

3.4 Afsluitende paragraaf
Aan het begin van dit hoofdstuk is de volgende vraag opgesteld: ‘Welke verschillende kosten dienen
verwerkt te worden bij het opstellen van een begroting voor de bouw van het verplaatsbaar
museumschip?’. Hier is naar voren gekomen dat de kosten voor de bouw van het schip moeilijk in
kaart zijn te brengen, hier dient dan ook nog verder onderzoek naar verricht te worden. Er is echter
wel rekening gehouden met verschillende scenario’s, namelijk positief, neutraal en negatief. Met
deze scenario’s is alsnog een zo getrouw mogelijk beeld opgezet met de ter beschikking gestelde
informatie. Daarnaast kan het schip binnen een termijn binnen 4 tot meer dan 31 jaar terugverdient
worden. Een overzicht van de totale kosten omtrent de bouw van het schip zijn terug te vinden in
bijlage J.
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4. Exploitatie museum
In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de vraag: ‘Welke verschillende kosten dienen
verwerkt te worden bij het opstellen van een begroting voor de exploitatie van het verplaatsbaar
museumschip?’. Voor het opstellen van een zo getrouw mogelijk beeld van de posten zijn drie
scenario’s opgesteld namelijk een positief, negatief en neutraal scenario. In het vervolg van dit
hoofdstuk zal per post een toelichting plaatsvinden, die niet specifiek gericht is op de verschillende
scenario’s. Zoals in de schema’s weergegeven is, is in een positief scenario uitgegaan van lagere
kosten en in een negatief scenario juist van hogere kosten.

4.1 Inventaris
Voor het vaststellen van de balanspost omtrent de inventaris zijn verschillende jaarrekeningen van
musea geraadpleegd. Hieruit komt naar voren dat de inventaris voornamelijk bestaat uit meubilair,
vitrines en materialen die gebruikt worden omtrent het opstellen van tentoonstellingen. Hieronder is
schematisch weergegeven hoe de bedragen voor de post inventaris tot stand zijn gekomen, de
toelichting hierop zal onder de tabel worden omschreven.

Balanspost
Positief Vaste inrichting
Vitrines
Totaal

Bedrag €
15.000
5.000
20.000

Neutraal Vaste inrichting
Vitrines
Totaal

16.000
6.500
22.500

Negatief Vaste inrichting
Vitrines
Totaal

17.000
8.000
25.000

Bij de vaste inrichting van het schip moet gedacht worden aan de keuken die gebruikt zal worden
voor horeca exploitatie. Daarnaast zal de horecaruimte ingericht worden met een mogelijkheid tot
het consumeren van de gekochte producten. In de expositieruimte zullen zitplaatsen gerealiseerd
worden. De vitrines zullen gebruikt worden om museumstukken tentoon te stellen. Deze vitrines
zullen daarnaast inbraakproof zijn. De afschrijving omtrent inventaris zal tussen de 5 á 8 jaar
bedragen, dit is een termijn die algemeen aanvaardbaar is omtrent inventaris. De restwaarde zal als
nihil worden beschouwd. Voor de onderbouwing van de post vitrines is gebruik gemaakt van de site
vitrines.nl (Vitrines.nl, 2017), hierbij is gebruik gemaakt van 2 grote vitrines en een kleine vitrine.
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4.2 Collectie
Onder de collectie vallen alle stukken die in het bezit zijn van het museum om het verhaal over de
slavernij te vertellen. Het aanschaf bedrag van de collectie is lastig vast te stellen omdat er veel
verschillen zijn op het gebied van aanschafprijzen. Schilderijen zijn bijvoorbeeld veelal duurder dan
artefacten. Naast historische slavernij is naar aanleiding van de doelstelling van Tony Chocolonely
ook bedacht dat er in het museum ook aandacht kan worden besteed aan hedendaagse slavernij.
Deze post is door een schatting vastgesteld, dit omdat het lastig vast te stellen is. Deze schatting is
gemaakt aan de hand van de jaarcijfers van vergelijkbare musea in Nederland. Om deze reden is de
verwachting dat er voor het moment van operationeel gaan, er voor €500.000,- dient te worden
geïnvesteerd in voornamelijk artefacten en oude brieven en mogelijk enkel schilderijen.
Naast de aanschafprijs is de verwachting dat er ook jaarlijks geïnvesteerd dient te worden in de
collectie om deze voor bezoekers aantrekkelijk te houden. Naast eigen collectie is het ook mogelijk
om museumstukken te huren, gezien de kleine omvang van het museum waardoor er geen ruimte is
voor opslag van museumstukken. De geschatte verwachting is dat er jaarlijks voor €170.000,- aan
kosten hiervoor zullen zijn.

4.3 Beveiligingsapparatuur
Binnen de musea branche is het vanzelfsprekend dat een goed beveiligingssysteem aanwezig is. Vaak
bieden musea in exposities stukken aan die kostbaar zijn of in bruikleen worden ten toon gesteld,
deze stukken moeten dus niet gestolen kunnen worden. Hierbij kunnen verschillende maatregelen
getroffen worden, denk hierbij aan cameratoezicht, beveiliging ter plaatse, alarmen en sensoren.
Balanspost
Bedrag €
Positief Beveiligingsapparatuur
Totaal

30.000
30.000

Neutraal Beveiligingsapparatuur
Totaal

35.000
35.000

Negatief Beveiligingsapparatuur
Totaal

40.000
40.000
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Voor het vaststellen van een redelijke verwachting van de investering omtrent beveiligingskosten is
naar schatting één derde genomen ten opzichte van andere musea. De fysieke beveiligingskosten zijn
bij deze post buiten beschouwing gelaten. De kosten die hier omtrent beveiliging worden
verantwoord hebben betrekking op de camera’s, sensoren alarmen en het bedieningspaneel.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de het beveiligingssysteem van Bosch, aangezien deze kwalitatief
zeer goede producten leveren. De afschrijving omtrent de beveiligingssystemen zijn moeilijk vast te
stellen, omdat hierbij de economische gebruiksduur snel kan veranderen in deze tijd van snelle
veranderingen in de software-industrie. Hierbij wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van zes
jaar aangezien de fiscale grondslag wordt gebruikt. Daarnaast zullen de juiste kosten omtrent
beveiliging pas worden opgesteld op het moment dat de eisen vanuit een verzekering zijn
vastgesteld. Deze worden in overeenstemming met de kosten van de fysieke beveiligingskosten
vastgesteld.

4.4 Hologrammen
Om het verhaal interactief te maken met een factor die in een impact achter laat bij de bezoekers, is
gekozen voor de hologramtechniek. Hierbij zal een slavenvertrek middels hologrammen zo realistisch
mogelijk nagebootst worden. De bezoekers krijgen zo een zo realistisch mogelijk beeld mee van de
toestand waarin de slaven op de schepen verbleven.

Balanspost
Positief Hologram
Totaal

Bedrag €
20.000
20.000

Neutraal Hologram
Totaal

25.000
25.000

Negatief Hologram
Totaal

30.000
30.000

Voor het vaststellen van de kosten is deze post lastig te onderbouwen en blijft dit een schatpost. Er is
contact geweest met de organisatie Dutch Igloo die gespecialiseerd is in het ontwerpen van musea
tentoonstellingen. Deze organisatie werkt echter met een budget en bekijkt van daaruit de
mogelijkheden voor de tentoonstelling. Er is aangenomen dat met een budget tussen de €20.000,- á
€30.000,- de ruimte ingericht kan worden. Dit zal in een periode van zes jaar worden afgeschreven.
De jaarlijkse kosten voor het gebruik maken van hologrammen is geschat op €5.000,-. Dit zullen net
als bij het vertonen van films, kosten zijn voor de rechten die zijn verbonden aan films. Dit bedrag is
daarom ook geschat aan de hand van de kosten voor het vertonen van films in het museum. De
verwachting is dat het hebben van een hologram show maandelijks iets meer kosten zal hebben dan
het afspelen van een normale film. Daarnaast zal het onderhoud aan de apparatuur voor deze
technologie duurder zijn om te onderhouden. Voor de onderbouwing van de maandelijkse kosten is
er navraag gedaan bij een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Zij vertelden dat de maandelijkse prijs
door de klant wordt bepaald omdat deze het zo gek kan maken als zij willen.
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4.5 Kassaterminal
In het museum wordt gebruik gemaakt van twee kassa’s. Voor de bijbehorende kosten is contact
opgenomen met Syx Automations Group2. Zij hebben aangegeven dat hier zowel hardware als
software voor nodig is.
Onder hardware valt een kassasysteem en randapparatuur zoals een customer display, bon printer,
pinapparaat en eventueel een bocaprinter. Van alle apparatuur zullen er twee worden aangeschaft,
dit zal in totaal €10.600,- kosten. De keuze om twee kassa’s te gebruiken is gebaseerd op één
kassasysteem in de horeca en één kassasysteem voor de kaartverkoop.
Naast de hardware moet ook software aangeschaft worden voor de twee kassa’s. Voor deze kassa’s
moeten twee aparte licenties aangeschaft worden, dit zal €1.500,- per jaar kosten. Om alles op te
slaan zijn twee mogelijkheden, er kan een server aangeschaft worden voor €10.000,- of er kan
gebruik gemaakt worden van de Cloud voor €120,- per maand per kassasysteem. In de
exploitatiebegroting wordt gerekend met de tweede optie. Deze is gekozen omdat een server
aanwezig moet zijn in het schip zelf, dit zal een grote ruimte in beslag nemen. Door gebruik te maken
van de Cloud is meer ruimte vrij voor het museum zelf. Deze worden afgeschreven over een periode
van zes jaar.

4.6 Interactieve onderdelen

Naast het hologram zal de expositie ook middels andere interactieve onderdelen ondersteund worden.
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van pushbuttons en bewegende onderdelen om het verhaal te
ondersteunen.

Balanspost
Positief Interactieve onderdelen
Totaal

2

Bedrag €
30.000
30.000

Neutraal Interactieve onderdelen
Totaal

40.000
40.000

Negatief Interactieve onderdelen
Totaal

50.000
50.000

Bijlage E
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Het vaststellen van de kosten omtrent dit onderdeel is onderbouwd middels de informatie die
verkregen is van platformexhibitions (Meeter, 2013). Deze kosten zijn slechts een schatting van de
mogelijke kosten omtrent de interactieve onderdelen. De interactieve onderdelen kunnen tevens
door dutchigloo gemaakt worden. Deze werken echter met een budget voor het maken van een
tentoonstelling. De kosten omtrent de verschillende scenario’s zijn gebaseerd op een ruimte van 30
M2 aan interactieve onderdelen.
Prijzen per M2
Positief
Neutraal
Negatief
in €
Basiskosten M2
400
12.000
12.000
12.000
Soort tentoonstelling:
Tijdelijke tentoonstelling
Vaste tentoonstelling
Reizende tentoonstelling

-360
500

Interactieve programma’s:
Veel
Weinig

640
--

Afwerking:
Hoge kwaliteit
Lage afwerking

400
--

Totaal:

6.000

10.800

10.800

5.200

15.200

12.000

12.000

12.000

30.000

40.000

50.000

4.7 Audiotour
Er zijn verschillende opties om een audiotour te verzorgen voor het museum. Deze kan zelf gemaakt
worden of door een extern bedrijf gemaakt laten worden. Voor de exploitatie is onderzoek gedaan
naar beide opties.
Via de site van Tour to Do (Do, Tour to, 2016) is een vergelijking gevonden voor het maken van een
audiotour via een app. en het gebruiken van de Tour to DO app. Uit deze vergelijking blijkt dat het
zelf maken van een app. €20.000,- zal kosten. In vergelijking zal het gebruiken van de Tour to Do app.
€2.490,- per jaar kosten. Op korte termijn is het gebruiken van de Tour to Do app. goedkoper.
Hierom is in de exploitatiebegroting uitgegaan van het gebruiken van een externe app. De kosten per
gebruiker van de app. zijn daardoor een stuk lager. Dit zorgt ervoor dat de verkoopprijs voor de
audiotour dan een stuk lager zal komen te liggen. Hierbij zal een afschrijvingstermijn van zes jaar
worden gehanteerd.
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4.8 Personeelskosten en externe in huur
In dit hoofdstuk wordt de personeelskosten en externe in huur toegelicht. In paragraaf 1 komen de
personeelskosten aanbod en de externe in huur in 2. Zie ook bijlage G ten aanzien van de
organogram.

4.8.1. Personeelskosten
Met het begrip personeelskosten wordt de brutolonen, loonheffingen en overige personeelskosten
bedoeld. Door het aannemen van een administratief medewerker, met een werkervaring van vijf
jaar, zal het gemiddelde brutoloon €2.252,- zijn en het brutoloon van het hoofd van de afdeling
financiën €2.692,- die dezelfde werkervaring in jaren heeft. Wat betreft het brutoloon van de
manager, zal dit €2.820,- bedragen met een werkervaring van vijf jaar. De bedragen aan brutolonen
zijn verkregen van de site loonwijzer.nl.
Om de nettolonen van de medewerkers te kunnen berekenen, worden de brutolonen verminderd
met de loonheffingen. De loonheffingen bestaan uit de heffingen zoals loonbelasting, premie
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage
zorgverzekeringswet.
Zowel de administratief medewerker als het hoofd van de afdeling financiën kunnen vanuit
Mandeville Academy hun taken uitvoeren. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met de
kostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Pas als beide medewerkers buiten de straal van 10 km
van Mandeville Academy reizen, wordt een vergoeding van €0,19 per km belastingvrij uitgekeerd.
Wat betreft het pensioen, is de werkgever conform de collectieve arbeidsovereenkomst, voor de
museums, niet verplicht om een pensioenvoorziening te vormen. Pas als de medewerkers vast in
dienst treden.
In de post overige personeelskosten is voor nu enkel de rechtsbijstandverzekering opgenomen, die
betrekking heeft op bedrijfsongevallen etc.

4.8.2. Externe in huur
In deze paragraaf worden de kosten verantwoord, die aan externe in huur worden uitgegeven. Het
cumulatieve bedrag aan externe in huur bestaat uit kosten aan beveiliging, gids, schoonmaakdienst
en uitzendbureau. Hieronder wordt een toelichting gegeven over de totstandkoming van de kosten
van externe in huur.

Beveiliging
Voor het bewaken van het schip dient men zowel preventieve- als repressieve
beveiligingsmaatregelen te nemen. Voorlopig is er gekozen voor een manbeveiliging, dit heeft te
maken met het feit dat het schip nog niet is gebouwd. Nadat het schip is gebouwd, kan een
risicoanalyse plaatsvinden door de technicus van Trigion en een offerte worden uitgebracht naar de
werkelijke benodigdheden aan beveiligingsmaatregelen. Deze kostenpost is eveneens afhankelijk van
de verzekeringsmaatschappij, omdat zij de voorwaarden hanteren die in het convenant worden
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beschreven – onder welke omstandigheden een museumschip is verzekerd met de collecties aan
boord.
Doordat het schip nog niet is gebouwd, wordt bij de berekening naar de kosten van beveiliging
gehanteerd dat er een 24/7 manbewaking wordt ingehuurd en tijdens de tentoonstelling een
security hostess. Uit het onderzoek is gebleken dat Securitas voor dit uitgangspunt een offerte
aanbiedt van €323.000,- en Trigion €308.961,-. Bij de aanvraag naar de offerte is rekening gehouden
met de openingstijden van de musea, zie hiervoor het hoofdstuk openingstijden voor verdere
informatie. Doordat Trigion in dit geval de meest gunstige is ten aanzien van Securitas, om de
opdracht te gunnen, wordt bij de exploitatiebegroting het offertebedrag van Trigion3 gebruikt.

GOM-schoonmaakdiensten
Om het museum schoon te houden is een offerte aangevraagd bij GOM-schoonmaakdiensten. Uit de
offerte blijkt dat GOM-schoonmaakdiensten voor een totaal jaarlijks bedrag van €20.000,- de
diensten kan leveren. Voor dit bedrag wordt het museum het hele jaar door van woensdag tot en
met zondag schoongemaakt, bij verschillende locaties waar het schip is aangemeerd. Tijdens de
dienstverlening wordt de vloeren en het volledige sanitair van het museum schoongemaakt. De
voorraad schoonmaakmateriaal en –middelen worden achtergelaten in het schip en de kosten
hiervan zijn bij het offertebedrag4 inbegrepen.

Accord Payroll
Het uitgangspunt bij deze kostenpost is dat de Public relations- en HR-medewerker de eerste 78
weken o.b.v. Payroll (FASE A) werken en vervolgens o.b.v. detachering met verzuimdekking (FASE B).
In FASE B kan men maximaal vier jaar, na FASE A, de werknemers zes contracten aanbieden. Hiervoor
dient de bedrijfsleiding zelf een kandidaat te vinden en aan te melden bij Accord. Voorts is hieronder
een rekenvoorbeeld gegeven, wat de all-in-uurtarief is van een medewerker die o.b.v. payroll zou
werken bij het slavenschip.

3

Bijlage A

4

Bijlage B
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De aanname is dat de Public relations- en HR-medewerker, met een werkervaring van vijfjaar, bruto
€14,88 per uur zal verdienen. Het gemiddelde brutoloon per maand volgens loonwijzer.nl van zowel
een Public relations- als van een HR-medewerker, met een werkervaring van vijf jaar, is €2.382,-. Op
het moment dat het brutoloon gedeeld wordt door het aantal loonuren van 160 in een periode, kan
men het uurloon berekenen wat zojuist is vermeld.
De grondslag van de berekening naar het factuurbedrag dat aan Accord5 dient te worden voldaan, is
dat de Public relations en HR-medewerker vanuit een vaste locatie in Fase A onder leiding en toezicht
van de Mandeville Academy werken. De reiskostenvergoeding blijft achterwege op het moment dat
de Public relations- en HR-medewerker binnen de straal van 10 km van de Mandeville Academy
wonen. Voor de verkoopmedewerkers in de giftshop wordt een uurtarief €10,- gerekend.

Guidor gidsen
Voor de bezoekers die een gids willen hebben voor de tentoonstelling, kan het slavenschip deze
inhuren bij Guidor gidsen6. De verwachting is dat de gidsen twee keer in de week worden ingehuurd
en dit voor een halve dag. Het tarief voor een halve dag is €165,- exclusief btw. Dit leidt uiteindelijk
naar €1.320,- per maand aan in huurkosten ten aanzien van gidsen.

4.8.3. Werking personeel binnen organisatie
In deze paragraaf wordt de werking van het personeel als de externe in huur toegelicht. Hierin wordt
de werking van gidsen, HR-medewerker, administratief medewerker en tot slot de werking van prmedewerker behandeld.

Werking gidsen
Uit het jaarverslag van de Kunsthal Rotterdam blijkt dat in het jaar 2016, 344 keer rondleidingen zijn
gegeven aan volwassenen door ‘Life for learning’. Wanneer dit aantal wordt gedeeld door 260 dagen
dat het slavenschip open is, komt het cijfer 1,3 aan bod. Dit cijfer is gelijk aan het aantal
rondleidingen die anderhalve dag per week worden gegeven aan de bezoekers. Het uitgangspunt is
dat twee keer in de week, en dit op de weekenden, een gids wordt ingehuurd bij Guidor gidsen.

5

Bijlage C

6

Bijlage D
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Werking HR-medewerker
Gezien het feit dat het museumschip aan meerdere locaties zal aanmeren in het land, is het
belangrijk dat er tijdig medewerkers worden gevonden die bij de giftshop en/ of bij de kassa willen
werken. Hierbij heeft de HR-medewerker de taak om via werkgeverspunt.nl of via andere sites
geschikte kandidaten te vinden, die het slavenschip willen ondersteunen per regio. De aanname die
hier wordt gemaakt is dat de HR-medewerker twee keer in de week bij ons in dienst is en dat deze
vanuit een locatie wordt ingezet voor het werven van kandidaten. Op het moment dat het
slavenschip de HR-medewerker niet meer nodig heeft, kan het besluit worden genomen om die
medewerker niet meer in te huren via Accord. Dit is mogelijk doordat de juridische aspecten van
werkgeverschap op Accord rust.
De medewerkers die zijn geselecteerd en zijn aangenomen door het slavenschip, worden uiteindelijk
aangemeld bij Accord voor Payroll basis en worden deze ingezet naar gelang het slavenschip deze
nodig heeft – rekening houdend met het maximaal aantal weken dat zij inzetbaar zijn volgens ABUcao en dat is 78 weken. Voor de ingezette medewerkers via Accord ontvangt het slavenschip een
factuur, naar wat die medewerkers aan uren hebben gewerkt.

Werking pr-medewerker
Om het publiek te benaderen met het idee voor het slavenschip, wordt een pr-medewerker via
Accord ingehuurd. Dit voor twee keer in de week. De taken van deze medewerker bestaat
voornamelijk uit het opstellen van pr-plannen, -budgetten en het schrijven en versturen van
persberichten. Doordat een pr-medewerker een commercieel takenpakket heeft, behoren de
activiteiten zoals het afhandelen van klachten en het laten publiceren van advertenties ook tot zijn
rol.

Werking administratief medewerker
Voor het beheren van de agenda, verzorgen van telefonisch correspondentie, bijhouden van
debiteuren en/ of crediteurenadministratie wordt een administratief medewerker aangenomen bij
het slavenschip.

Werking Hoofdafdeling financiën
Om de financiële positie van het slavenschip te kunnen bepalen wordt een hoofd voor de afdeling
financiën aangenomen. Deze zorgt ervoor dat de administratieve processen binnen het bedrijf goed
verlopen. Verder is hij verantwoordelijk voor de financiële administratie en adviseert hij de
bedrijfsleiding bij vragen die hierover gaan. Bovendien geeft hij leiding aan de administratief
medewerker en zorgt ervoor dat de maand- en of kwartaal aangiftes worden verricht bij de
Belastingdienst – denk hierbij aan aangiftes ten aanzien van loonheffingen, omzetbelasting en
vennootschapsbelasting.
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Werking Manager
Als het slavenschip haar doelstellingen wil realiseren, is het nodig om een manager daarvoor aan te
nemen. De manager zal door middel van een planning leidinggeven aan medewerkers en
rapporteren aan de ondernemingsleiding over de realisatie van de doelstellingen.

4.9 Groot onderhoud
Voor groot onderhoud zijn verschillende mogelijkheden om deze te verwerken. Aangezien de
onderneming de fiscale grondslagen hanteert zijn twee mogelijkheden van toepassing. Een
kostenegalisatiereserve of een voorziening kan worden gevormd. Voor de voorziening moet echter
voldaan worden aan het baksteenarrest.
Er is gekozen voor de verwerking via een egalisatiereserve. Hiervoor wordt maandelijks een bedrag
gereserveerd. Voor het vormen van een egalisatiereserve zijn een aantal voorwaarden van
toepassing. Deze zijn (Belastingdienst, sd):
•
•
•
•
•

Het gaat om toekomstige uitgaven wegens kosten, en niet om toekomstige aanschaf of
verbetering van bedrijfsmiddelen.
De kosten worden verdeeld in de toekomst uitgegeven.
De kosten zijn noodzakelijk geworden door de ondernemingsuitoefening in het jaar van
dotatie (toevoeging).
De kosten die in een bepaald jaar zijn opgeroepen, leiden in een komend jaar tot een piek in
de uitgaven.
Er is een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen.

Onder het onderhoud is uitgegaan van twee vormen van onderhoud, namelijk klein jaarlijks
onderhoud en groot onderhoud. Dit grote onderhoud zal plaatsvinden om de 3 jaar. Dit omdat de
buitenkant van het schip binnen deze termijn een keer zal moeten zijn bijgehouden wil het schip zijn
goede staat behouden. Onder groot onderhoud valt dus het compleet schilderen en repareren van
het casco en mogelijk onderhoud voor de motor en andere machines aan boord van het schip. Onder
klein onderhoud valt het bijhouden van de binnenkant van het schip en de elektronica. Voor het klein
onderhoud is gekeken naar de afschrijvingen van het casco, de motor e.d. en de collectie. Aan de
hand van deze afschrijvingen is bepaald dat de kleine onderhoudskosten 50.000 euro per jaar zullen
zijn.

Voor het grote onderhoud is gekeken naar de balanswaarde van het casco en de motor e.d. Deze
staan voor 3.100.000 euro in de jaarrekening. Er is uitgegaan van een groot 3-jaarlijks onderhoud van
15% (5% op jaarbasis) van aanschafprijs. Dit percentage is vastgesteld aan de hand van schattingen
en verwachtingen. Voor de hoogte van dit bedrag is enkel een schatting gemaakt, deze is niet met
offertes of vergelijkingen onderbouwd. Dit komt doordat het schip nodig is voor het aanvragen van
een offerte en er geen vergelijkbare schepen zijn om deze kosten bij na te gaan. Dit komt dus neer op
een jaarlijks te verwachten kostenpost van €150.000,- voor groot onderhoud.
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4.10 Water en energiekosten
Ter onderbouwing van de kosten omtrent het water en energieverbruik van het Slavenschip is een
uitsplitsing gemaakt per kostencategorie. Hiervoor is bewust gekozen aangezien beide kosten op
verschillende wijze tot stand komen.

4.10.1. Energiekosten
Allereerst het verwachte energieverbruik op het schip. Dit is gebaseerd op het verbruik van kWh per
m2 dat op basis van een onderzoek van het ENC heeft plaatsgevonden. In dit onderzoek is naar voren
gekomen dat op jaarbasis voor een museumruimte 53 kWh nodig is per M2. In het Slavenschip zullen
twee verdiepingen komen die volledig voorzien moeten worden van de mogelijkheid tot het verbruik
van elektriciteit. Hieruit komt de berekening dat per dek 350 M2 aan ruimte is. De boot is namelijk 35
meter lang en z’n 10 meter breed. Dit levert voor de museumruimte een verbruik op van 37.100 kWh
op jaar basis. In het museum zal tevens een ruimte ingericht worden als espressobar. Voor ruimtes
waarin horeca exploitatie plaats vindt, wordt volgens het ENC 214 kWh per M2 verbruikt. Op het
boven dek zal niet de gehele ruimte voor de horeca exploitatie gebruikt worden en hier is dan ook
uitgegaan van een ruimte van 175 M2. Dit resulteert op jaarbasis op een verbruik van 37.450 kWh
voor de espressobar. Het energieverbruik van het Slavenschip zal jaarlijks op ongeveer 74.550 kWh
liggen. Voor de berekening van de kosten is gebruik gemaakt van de tarieventabel van de Eneco.

Elektra KWh/ m2
Museum
Cafe/ restaurant
Totaal KWh per jaar
Totaal in KWh cf openingsdagen per jaar
Totaal in Euro's cf prijslijst Eneco 2016

Uitgangspunt m2
53
214

x
x

350
175

KWh per jaar
37.100
37.450
74.550
74.550
€
14.532,03

4.10.2. Waterkosten
Vervolgens zal op het Slavenschip ook gebruik gemaakt worden van een drinkwatervoorziening. Het
bepalen van het drinkwaterverbruik voor een museum ligt een stuk ingewikkelder. Aangezien hier geen
algemene gegevens over bekend zijn is gerekend met liter verbruik per gemiddeld persoon in Nederland.
Hierbij is berekend dat een gemiddeld persoon 119 liter water per dag verbruikt. Deze liters worden over
een verspreiding van 24 uur geconsumeerd, aangezien de boot per dag 8 uren operatief is zal dit om een
kleine 40 liter per bezoeker gaan. Om op het verbruik per jaar te komen is gebruik gemaakt van het
gemiddeld aantal bezoekers per dag en de operatieve dagen per jaar. De dagen waarop het Slavenschip
operatief zal zijn bedragen 260 dagen. De tarieven voor het waterverbruik zijn op basis van de tarieven
die Evides (Evides, sd) op zijn site verstrekt.
Bezoekers aantal
Waterverbruik per dag
375
Totaal in KWh cf openingsdagen (260) per jaar
Totaal in Euro's cf prijslijst Evides 2017

x

Uitgangspunt m3 p.p.
0,03967
260*15

M3 per dag

€

15
3.868
3.496,04
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4.11 Filmkosten
Voor het interactieve gedeelte van het museum is het plan om gebruik te maken van stukken film die
meer informatie kunnen geven. Deze films kunnen zelf gemaakt worden maar de kosten die daaraan
verbonden zitten zijn lastig in te schatten.

Voor de exploitatiebegroting is ervan uitgegaan dat gebruik gemaakt gaat worden van bestaande
films. Om van bestaande films gebruikt te kunnen maken zal betaald moeten worden. Volgens
filmservice (Filmservice, 2017) moet een museum voor een standaardlicentie van 2500 vertoning
uren per jaar €1.747,- betalen. In de exploitatiebegroting wordt ervan uitgegaan dat er minimaal
5000 vertoning uren zullen worden gebruikt. Het museum zal per jaar ongeveer €3.500,- kwijt zijn
aan filmkosten.

4.12 Advertentiekosten
Om het slavenschip de Leusden te promoten wordt bij de publieke omroep Ster, Exterion Media,
National Geographic History en in Geschiedenis Magazine geadverteerd. In dit hoofdstuk wordt de
totstandkoming van de kosten per advertentie in een paragraaf toegelicht. Als eerst wordt een
toelichting gegeven over de advertentiekosten bij de publieke omroep Ster en daarna over Exterion
Media. Voorts wordt in paragraaf drie de advertentiekosten van National Geographic History en van
Geschiedenis Magazine toegelicht.

4.12.1. Uitgangspunt Advertentiekosten
Voor dit hoofdstuk zijn de cijfers van de advertentiekosten uit de jaarrekeningen/ -verslagen van het
museum Kunsthal Rotterdam 2016, Rijksmuseum 2016, Maritiem Museum 2015 én
Spoorwegmuseum 2012 als leidraad gebruikt. Dit is van belang om de totstandkoming, voornamelijk
de hoogte, van de advertentiekosten te kunnen herleiden.
Uit het onderzoek is gebleken dat de musea gemiddeld €975.000,- aan advertentiekosten hebben
besteed. Doordat het slavenschip nog een kleine onderneming is, wordt het gemiddelde bedrag, dat
door andere musea is besteed, aan advertentiekosten gedeeld door vier. Het bedrag dat resulteert, is
dan €244.000,-. Dit is ook aannemelijk doordat het gemiddelde bedrag dat is afgeleid ten aanzien van
de advertentiekosten, tot de kostenpost behoort van een middelgroot/ groot onderneming.
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4.12.2. Publieke omroep Ster
Voor het plaatsen van een advertentie zowel op de televisie als op radio, is gekozen voor de publieke
omroep Ster (Ster, sd). Doordat eenieder in het land weleens naar één van de drie zenders op een
avond, van deze omroep kijkt of op de radio luistert, is dit voor het slavenschip een kans om haar
tentoonstelling te promoten. Hiervoor hanteert iedere zender een vast tarief per 30 seconden, die
maandelijks in rekening worden gebracht voor de advertentie. Het slavenschip kan ervoor kiezen om
de advertentie langer dan 30 seconden te publiceren. Echter wordt dan het tarief dat geldt voor
iedere 30 seconden vermenigvuldigd met het aantal keer dat men deze norm overschrijdt. Bij de
berekening in de exploitatiebegroting is het uitgangspunt dat het slavenschip maandelijks €5.000,aan Ster advertentiekosten besteed en hierbij zowel op de televisie als op de radio adverteert. In het
dagschema kan een gewenst tijdstip gekozen worden, waarna de reclame over het slavenschip kan
worden gepubliceerd. Doordat elke zender op verschillende tijdstippen een ander vast tarief
hanteert, is het advies aan de leiding om een reclame zowel in de middag- als in de avonduren over
het slavenschip te publiceren. Zie bronvermelding naar de vaste tarieven van de publieke omroep
Ster (Ster, sd).

4.12.3. Exterion Media
Iedere dag maakt hoogstens één op de zes inwoner in Nederland, die behoort tot de
beroepsbevolking, gebruik van het openbaar vervoer (CBS, 2016). Door een advertentie te plaatsen
op de vlakken op straat, treinstations, winkelcentra, bussen in Amsterdam en trams in Rotterdam, zal
het slavenschip iedere doelgroep kunnen bereiken voor de tentoonstelling. Hieronder is een tabel
weergegeven, waarin is te zien wat de prijs per publicatie kost en hoeveel weken de advertentie in
publicatie blijft. Voor de prijslijst van Exterion Media kan de site in de bronnenlijst geraadpleegd
worden (ExterionMedia, 2017).

4.12.4. Magazines
Het plaatsen van een advertentie over het slavenschip de ‘Leusden’ in een geschiedenis magazine, is
een kans die met beide handen aangegrepen moet worden. Zo kan het museum een grote
hoeveelheid geschiedenisliefhebbers naar zich toetrekken en potentiele donateurs werven die de
tentoonstelling van het museum willen steunen.
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Het magazine van National Geographic History verschijnt vier keer per jaar. Het tarief dat aan
advertentiekosten per kwartaal wordt voldaan is €3.950,-. Het idee is om in het eerste jaar per
kwartaal hieraan deel te nemen. Hierbij wordt de reclame van het slavenschip de ‘Leusden’ op een
A4-papier gedrukt. Wat betreft Geschiedenis Magazine (Adverteren in het Geschiedenismagazine,
2017), dit blad verschijnt zes keer per jaar en de advertentie kost €795,- op een A4-papier per keer.
Voor de tariefkaart van de National Geographic History en Geschiedenis Magazine, waarin ook de
verschijnings- en materiaal aanleverdata worden vermeld, kan de site in de bronnenlijst worden
geraadpleegd (Mediabookers, sd) (Adverteren in het Geschiedenismagazine, 2017).
Gezien het heftige verhaal dat het slavenschip wil tentoonstellen, wat door de jaren heen verborgen
is gebleven in de Nederlandse geschiedenisboeken, is gekozen voor het maximale aantal om in een
jaar te kunnen adverteren in beide bladen. Het doel is om hiermee een grote hoeveelheid klanten te
bereiken, die mogelijk een liefhebber zijn van de geschiedenis en de waarheid hierover willen weten.

4.13 Brandstofkosten/sleepkosten
Voor de brandstofkosten is bepaald dat de prijs voor stookolie ongeveer €0,6711 wordt gerekend per
liter als er minder dan 1000 liter per keer wordt afgenomen. In het onderzoek is bepaald dat er
maximaal 1000 liter per maand zal worden verstookt omdat het schip veelal op dezelfde plaats zal
liggen. Hierdoor zijn de brandstofkosten per maand op €500,- geschat.
Naast brandstof verstoken is er ook de mogelijkheid om geen motor in het schip te bouwen en dus
gebruik te maken van sleepschepen, wat door een derde partij geregeld zal worden. Hiervoor zijn de
kosten op jaarbasis geschat op €25.000,-. Dit is bepaald aan de hand van de prijzen die gevraagd
worden voor het verplaatsen van woonboten in Nederland. Deze kosten liggen op zijn hoogste rond
de €4000,-, maar gezien dit schip een stuk groter zal zijn van formaat zal deze prijs een stuk hoger
liggen. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat het verslepen ongeveer €8000,- per keer zal kosten
en het schip dus 3x per jaar van positie zal wijzigen.
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4.14 Accountantskosten
Onder accountantskosten vallen twee soorten kosten, namelijk voor het samenstellen en het
controleren van deze samengestelde jaarrekening. Dit laatste is veelal voor kleine onderneming niet
van belang. Voor het museum is het aannemelijk dat de vermogensverschaffers vragen om een
goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening.

4.14.1. Samenstellen
Voor het samenstellen van de jaarrekening zijn de volgende gegevens gebruikt voor het berekenen
van de maandelijkse kosten:

4.14.2. Controle
Gezien de honoraria voor de controle van de jaarrekening, door een bevoegde accountant, dient te
worden vastgesteld in hoeverre op de administratieve organisatie gesteund kan worden. Daarnaast
wordt gekeken naar hoelang het kantoor verwacht bezig te zijn met de opdracht. Omdat het een
nieuwe opdracht betreft en is ervan uitgegaan dat de administratieve organisatie nog niet volledig op
orde is. Hierdoor is de prijs voor deze controle, in vergelijk met andere musea, geschat op ongeveer
€7.500,-.
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4.15 Rentelasten en bankkosten
De rentelasten worden aan de hand van de hoogte van de lening en daarbij komende
rentepercentages berekend. Gezien deze lening het maximale is valt het onder een hoge lening,
conform de Rabobank, wat ervoor zorgt dat de rente tussen de 4 en de 7,5% zal liggen. Naast de
rentekosten zullen ook afsluitprovisies aan de bank moeten worden betaald op het moment van
afsluiten. Dit bedrag is minimaal 0.25% van de lening en maximaal 2.5% van de lening met een
minimumbedrag van €250,-. Daarnaast zal de bank €99,- in rekening brengen voor het risico van een
startende onderneming. (Rabobank, 2017)
Aan de hand van deze gegevens zijn de volgende bedragen per scenario vastgesteld voor het
slavenschip. Waarbij in het neutrale scenario het bedrag ongeveer in het midden van het minimum
en het maximum zal liggen.

Lening á 1.000.000
Positief
Neutraal
Negatief

Rentelasten
€
€
€

40.000
55.000
75.000

Lening á 1.000.000
Positief
Neutraal
Negatief

Bankkosten
€
€
€

2.599
10.099
25.099

4.16 Licentiekosten
Voor de kosten omtrent het boekhoudpakket en de samenhangende kosten is contact geweest met
zowel Twinfield als Exact online. Bij Exact online kost een administratiepakket €61,- per maand. Dit is
het premium pakket waarin twee administraties aanwezig zijn voor één gebruiker, met daarnaast
factureren. Wat de prijs is om in combinatie ook gebruik te maken van Basecone is niet nader
bekent. Twinfield geeft een bedrag aan van €84,- per maand, bij dit pakket is het mogelijk om gebruik
te maken van een activa module. Daarnaast zal voor het gebruik van Basecone een maandelijks vast
bedrag van €1,- in rekening worden gebracht, met een toeslag van €0.29,- per transactie. Verwacht
wordt dat maandelijks 100 transacties zullen plaatsvinden. Dit zorgt voor een maandelijks bedrag van
€30,- voor het abonnement op Basecone (Basecone, sd). Stel dat een Basecone abonnement bij
beide organisaties hetzelfde is, zal een maandabonnement bij Exact online €91,- bedragen en bij
Twinfield €114,-. Jaarlijks zullen de kosten bij Exact online €1.092,- bedragen en bij Twinfield €1.368,-
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4.17 Verzekeringen
Om de kwaliteit van het Slavenschip te kunnen waarborgen zijn ook verzekeringen noodzakelijk. Zo
dienen verschillende verzekeringen aangeschaft te worden, hierbij is een onderverdeling in brand,
inbraak en vandalisme gemaakt. Voor het berekenen van de bedragen is gebruik gemaakt van de site
van Oom verzekeringen (Oom verzekeringen, sd) met een tabel gespecificeerd voor musea. Bij de
brandverzekering is ervoor gekozen om het casco, de inventaris en overige onderdelen te
verzekeren. Deze onderdelen zijn ook verzekerd bij het onderdeel vandalisme. Voor de
inbraakverzekering is echter alleen gekozen voor het verzekeren van de inventaris en overige
onderdelen. Hierbij is het casco met opzet niet meegenomen, aangezien beschadigingen hieraan
onder vandalisme zullen vallen. De exacte bedragen omtrent de verzekering zijn weergegeven in
onderstaande tabel met de verzekerde waarde.
Verzekeringen - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Brandverzekering
Casco
Inventaris
Overige onderdelen
Assurantiebelasting
Totaal brandverzekering

Jaarpremie
€ 25.500,00
€
191,25
€ 1.110,10
€ 5.628,28
€ 32.429,63

Verzekerde waarde
€ 3.000.000,00
€
22.500,00
€ 130.600,00

Inbraakverzekering
Inventaris
Overige onderdelen
Assurantiebelasting
Totaal inbraakverzekering

Jaarpremie
€
450,00
€ 2.612,00
€
643,02
€ 3.705,02

Verzekerde waarde
€
22.500,00
€ 130.600,00

Vandalisme verzekering
Jaarpremie
Casco
€ 3.000,00
Inventaris
€
75,00
Overige onderdelen
€
130,60
Assurantiebelasting
€
673,18
Totaal vandalisme verzekering
€ 3.878,78
Totaal jaarlijkse premie aan verzekering
€ 40.013,43

Verzekerde waarde
€ 3.000.000,00
€
22.500,00
€ 130.600,00
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4.18 Ligkosten
De ligkosten zijn lastig te bepalen, aangezien deze voornamelijk op offerte basis aangevraagd dienen
te worden. Wel is er een algemene prijsopgave voor de haven van Amsterdam (Waternet.nl, 2017)
waarvan gebruik gemaakt zal worden. De boot heeft naar verwachting een lengte van 35M en een
breedte van 10M. Door de lengte en breedte van de boot te vermenigvuldigen zal deze een
oppervlakte van 350 M2 bedragen. De haven van Amsterdam heeft vervolgens verschillende tarieven
per boot categorie. Zo is er het reguliere tarief, dit tarief geldt voor normale niet motorische boten.
Het andere tarief is het milieutarief, dit tarief geldt voor motorboten en boten die op spierkracht of
wind varen. Het abonnementstarief komt niet in aanmerking, aangezien dit tarief geldt voor boten
die het gehele jaar een vaste ligplaats hebben. Uit de mogelijke tarieven komt de volgende tabel
voort:

Jaartarief per M
Totaal

2

Reguliere tarief
€
30,91
€
10.818,50

Milieutarief
€
8,77
€
3.069,50

4.19 Afsluitende paragraaf
De vraag waarin dit hoofdstuk antwoord op is gegeven luidt als volgt: ‘Welke verschillende kosten
dienen verwerkt te worden bij het opstellen van een begroting voor de exploitatie van het
verplaatsbaar museumschip?’. Hiervoor zijn alle benodigde investeringen en kosten in kaart gebracht
omtrent het exploiteren van het museum. Een aantal van deze posten zijn gebaseerd op schattingen,
echter zijn alle posten zo betrouwbaar mogelijk opgesteld. Een totaal overzicht van de exploitatie
kosten zijn terug te vinden in bijlage J.
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5. Inkomstenbronnen
In dit hoofdstuk zal worden toegelicht hoe het museum zijn inkomsten zal genereren en hoe de
inkomsten mogelijk ingericht kunnen worden die benodigd zijn voor de bouw van het schip. Aan de
hand van dit onderzoek zal er ook antwoord worden gegeven op de deelvraag: “Wat zijn de
mogelijke inkomstenbronnen met betrekking tot de financiering van het slavenschip?”
Daarnaast zullen de inkomsten uit exploitatie worden toegelicht. Hierin is onderscheid gemaakt
tussen de directe opbrengsten, uit kaartverkopen, en de indirecte opbrengsten, uit subsidie. Hierin
zal ook antwoord worden gegeven op de laatste deelvraag, namelijk: ‘Hoe ziet de bouw- en
exploitatiebegroting van het slavenschip met oog op de kostprijscalculatie eruit?’. Deze vraag zal
worden beantwoord met behulp van de gegevens uit deelvraag drie en vier. Zoals hiervoor
beschreven is werd in deze hoofdstukken ingegaan op de kosten en opbrengsten van het
Slavenschip. Deze posten zijn nodig om tot een kostprijs te kunnen komen voor het schip.

5.1 Voorfinanciering
Voor de financiering van de boot en het museum is gekeken naar de verschillende opties. De opties
die besproken worden zijn:
•
•
•
•

Voorfinanciering gemeente en cultuurfonds,
lening,
eigen inbreng,
venture capital/sponsoren.

Onderstaand worden de opties verder toegelicht.

5.1.1 Voorfinanciering gemeente en cultuurfonds
Voor de bouw van het schip is voorfinanciering nodig. Dit kan mogelijk gehaald worden bij een
gemeente of cultuurfondsen. Bij het bepalen van deze voorfinanciering en aan welke voorwaarden
voldaan moet worden is contact opgenomen met een wethouder van Amsterdam. Op dit moment
zijn deze vragen nog onbeantwoord. In de exploitatie is rekening gehouden met een geschat bedrag
van €1.000.000,-.
Verder is rekening gehouden met voorfinanciering verkregen van een cultuurfonds. Er is vanuit
gegaan dat een bedrag van €500.000,- kan worden gefinancierd door één of meerdere
cultuurfondsen.
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5.1.2 Lening
Voor het financieren van de boot is een groot bedrag nodig. Er is geprobeerd om contact op te
nemen met verschillende banken. Deze hebben echter aangegeven dat zij er pas naar kunnen kijken
als een volledig ondernemingsplan gemaakt is. Op de sites van deze banken is aangegeven dat de
maximale lening 1 miljoen euro is. Dit is een algemeen bedrag, doordat er nog geen volledig plan is
en dus een goede schatting ontbreekt wordt gerekend met dit bedrag.

5.1.3 Eigen inbreng
Bij het aanvragen van een lening is aangegeven dat minimaal 20% aan eigen inbreng aanwezig moet
zijn. In de exploitatiebegroting is hierom rekening gehouden met een eigen inbreng van €200.000,-.

5.1.4 Venture capital/sponsoren
Na alle mogelijkheden van financiering ingevuld te hebben was nog 1,1 miljoen euro nodig. Dit kan
gefinancierd worden door sponsoren of venture capital. Hiervoor zijn nog geen specifieke bedrijven
gevonden. Er is geprobeerd om contact op te nemen, deze pogingen zijn echter niet geslaagd. Deze
post is nu als sluiting gebruikt om de financiering rond te krijgen.

5.2 Openingstijden
Gemiddeld zijn musea open van 10:00 – 17:00. Dit is aan de hand van de onderstaande vergelijking
vastgesteld:
Museum
Rijksmuseum
Van Gogh
Kunsthal
Maritiem museum
Rotterdam
Boijmans van
Beuningen
Fotomuseum
Rotterdam
Gemiddeld

Openingstijden
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00

Open
8 uur
8 uur
7 uur
7 uur

11:00 – 17:00

6 uur

11:00 – 17:00

6 uur

10:00 – 17:00

7 uur

Gezien er in het onderzoek is uitgaan van een 40-urige werkweek voor de medewerkers is er gekozen
om open te zijn van 09:30 – 17:00. Dit houdt in dat het museum 7,5 uur open is. Daarnaast wordt
ervan uitgegaan dat er een half uur nodig is om te openen en een half uur om te sluiten. Dit vormt
8,5 uur dat personeelsleden aanwezig zijn. Hier gaat de pauze van 30 minuten vanaf, dit vormt 5
werkdagen van 8 uur.
Er is gekozen om 5 dagen per week open te zijn om aan de 40 uur te komen per werkweek. Omdat
het een museum betreft is gekozen om van woensdag tot en met zondag open te zijn omdat mensen
in het weekend vrij zijn en dan de meeste bezoekers verwachten worden. Dit komt neer op dat het
museum per jaar 260 dagen open zal zijn.
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5.3 Horeca
Voor de horeca is besloten om ervan uit te gaan dat dit een op zichzelf staand onderdeel wordt van
het museum. Hierbij zal nog wel een keuze moeten worden gemaakt tussen het uitbesteden van de
horeca aan een derde, of het zelf exploiteren van de horeca. Bij het onderzoeken van de mogelijke
kosten en opbrengsten die hier betrekking op hebben, is contact opgenomen met de Vermaat groep.
Deze onderneming neemt voor een hoop musea in Nederland de catering op zich en is dus mogelijk
een geschikte derde om de horeca aan uit te besteden. Zij vertelden dat gezien de ruimte het
verstandig is om te kiezen voor een espressobar waarbij mensen iets kleins bij kunnen
eten(gebakje/broodje). Aan dit denkende, hebben zij de volgende berekening gegeven om tot de
mogelijke winst/ verhuurprijs te komen.

Zo vertelden zij dat van het totaalaantal bezoekers ongeveer 40% iets zou drinken en/of eten tijdens
een museumbezoek. Deze mensen zouden in een neutraal scenario €2,50 per persoon uitgeven. Van
de opbrengsten die uit deze berekening komen gaat dan ongeveer 31% procent af aan inkoopkosten
en ongeveer 37% aan personeelskosten. Dit vormen dan de directe kosten bij elkaar. Dan zou van het
resultaat na directe kosten nog ongeveer 30% af gaan aan algemene kosten, zoals onderhoud en
public relations. Daarnaast is er ook nog ongeveer 1,4% van de omzet aan kosten voor incourante
voorraden. Dit is bepaald aan de hand van het gemiddelde in de sector detail retail & horeca
(Beveiliging.nl, 2013).
Dit geeft dan de winst die te behalen is met mogelijke horeca. Omdat een de derde partij ook winst
wil maken op de horeca is vastgesteld dat de mogelijke verhuurprijs op 80% van de winst ligt zodat
de derde partij nog 20% winstmarge heeft op de exploitatie.

5.4 Directe opbrengsten
5.4.1. Prijs per kaartje
Voor het bepalen van een goede toegangsprijs is gekeken naar wat gemiddeld wordt gerekend bij
musea in Nederland. Daarnaast is gekeken naar wat de prijs zou moeten zijn als door enkel het
verkopen van kaartjes de kosten gedekt dienen te worden. Bij het opstellen van de vergelijking met
andere musea is vastgesteld dat bij veel musea in Nederland verschillende prijzen worden gerekend
voor verschillende groepen. Deze groepen zijn:
•
•
•
•
•
•

Volwassenen;
kinderen van 4 tot en met 18 jaar (onder de 4 gratis);
scholieren met cultuur jaar pas(CJP);
bezoekers met museumkaart;
groepen en
studenten.
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Voor het vergelijken met musea is gewerkt met drie categorieën waaraan een museum moet
voldoen om in aanmerking te komen om een vergelijkbaar museum te zijn. Deze categorieën zijn:
klein qua oppervlakte, museum met een historisch schip, museum met als onderwerp historie. Met
deze categorieën is gewerkt omdat in Nederland nog geen museum bestaat met het onderwerp
slavernij.
Bij de vergelijking is gekeken naar 20 musea in Nederland. Uit deze vergelijking zijn de volgende
prijzen naar voren gekomen welke gemiddeld worden gevraagd voor de entree:

Tabel 1
Groep Gemiddelde Afgeronde
prijs
prijs
Volwassenen
13,31
13
Kinderen van 4 tot en met 18 jaar (onder de
3,60
4
4 gratis)
Scholieren met cultuur jaar pas(CJP)
7,35
7
Bezoekers met museumkaart
1,18
1
Groepen
8,31
8
Studenten
7,43
7
Naast de vergelijking met andere musea in Nederland is, zoals voorgaand benoemd, ook gekeken
naar wat de prijs per kaartje zou moeten zijn als de volledige kosten gedekt dienen te worden met
deze opbrengsten. Hier zijn de volgende resultaten uit gekomen:

Tabel 2
Groep Prijs
Volwassenen
Kinderen van 4 tot en met 18 jaar (onder de
4 gratis)
Scholieren met cultuur jaar pas(CJP)
Bezoekers met museumkaart
Groepen
Studenten

Afgeronde
prijs
27,36
27
8,42
8
15,79
2,10
16,84
14,73

16
2
17
15

Uit deze tweede methode van het bepalen van toegangsprijzen blijkt dat bijna 50% meer gevraagd
dient te worden om de kosten eruit te halen. Echter is besloten om toch te kiezen voor de vergeleken
toegangsprijzen (tabel 1). Dit omdat het museum qua oppervlakte erg klein is en bezoekers het
anders te duur zullen vinden voor anderhalf uur. Daarnaast zal een groot deel van de kosten gedekt
kunnen worden door indirecte opbrengsten (subsidie, sponsoring).
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5.4.2. Aantal bezoekers
Voor het bepalen van het aantal bezoekers is om te beginnen vastgesteld hoeveel bezoekers
maximaal aanwezig kunnen zijn en hoelang het bezoek van deze klanten zal duren. Voor het bepalen
van de horeca opbrengsten en prijzen zijn is contact opgekomen met de Vermaat Groep. Zij
exploiteren in veel musea in Nederland de horeca en konden op deze manier vertellen dat uit hen
ervaring bij musea van deze grote, bezoekers gemiddeld anderhalf uur doen over een bezoek. Bij
veel musea van deze grote wordt gerekend met 100 bezoekers binnen dit tijdbestek.
Op advies van de Vermaat Groep is dus gekozen om een maximaal van 100 bezoekers per anderhalf
uur toe te laten tot het museum. Dit zorgt ervoor dat met de gestelde openingstijden 5 rondes met
bezoekers kunnen worden gerealiseerd. Niet elke ronde vol zal zitten omdat het niet op ieder
moment van de dag even druk zal zijn is bepaald dat gemiddeld 75% van het maximaal aantal
bezoekers zal kunnen worden gerealiseerd.
Naast het maximaal te verwachte bezoekers per anderhalf uur van 75 is ook rekening gehouden met
het toenemen van de bekendheid van het museum. Dit houdt in dat ervan uitgaan dat het eerste jaar
het museum nog niet bij iedereen bekend zal zijn en dus ook niet het bezoekersaantal van gemiddeld
75 per anderhalf uur zal worden gehaald. Wel, doordat het onderwerp zo gevoelig ligt, wordt
verwacht dat het niet minder zal zijn dan 70% van 75 bezoekers wat behaald zal worden in het eerste
jaar. Dit komt neer op 68.250 bezoeker in het eerste jaar. Voor het tweede en derde jaar is dit
percentage gesteld op 80% en 85% voor het derde jaar. Dit komt neer op 78.000 bezoekers in het
tweede jaar en 82.875 bezoekers in het derde jaar.

Bezoekers per 1,5 uur

Bezoekers
aantallen
75

aantal rondes
bezoekers per dag
bezoekers per maand (jaar 1)
bezoekers per jaar (jaar 1)
bezoekers per jaar (jaar 2)
bezoekers per jaar (jaar 3)

5
375
5.688
68.250
78.000
82.875

Bezoekers verdeeld naar groepen
Om de opbrengsten goed te kunnen bepalen is het van belang om te bepalen hoeveel bezoekers bij
elke groep het museum naar alle waarschijnlijkheid zullen bezoeken. Dit is van belang omdat grote
verschillen zijn op het gebied van de prijzen die aan de verschillende groepen worden berekend. Om
goed de percentages te kunnen berekenen is navraag gedaan bij het centraal bureau voor de
statistiek(CBS). Uit deze navraag is de volgende verdeling verkregen (CBS, 2017):
Groep Percentage
Volwassenen
Kinderen van 4 tot en met 18 jaar (onder de 4 gratis)
Scholieren met cultuur jaar pas(CJP)
Bezoekers met museumkaart
Groepen
Studenten
Totaal

40
10
7
26
10
7
100
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5.4.3. Museumkaart vergoeding
Zoals voorgaand is aangegeven, kunnen bezoekers met een museumkaart met een gereduceerd
tarief musea bezoeken in Nederland. In het onderzoek is vastgesteld dat gemiddeld, en dus voor dit
museum, een tarief wordt gerekend van €1,- per bezoek. Aan de hand van de percentages van het
CBS betreedt gemiddeld 26% van de museumbezoekers een museum met een museumkaart. Voor
het toepassen van de museumkaartregeling krijgen musea in Nederland een vergoeding die wordt
berekend aan de hand van de gemiddelde prijs.
Volgens de museumvereniging wordt de vergoeding als volgt berekend (Museumvereniging,
2011/2012):
1. Prijs volwassenen

X Aantal volwassen bezoekers = Omzet volwassenen

Prijs kinderen
2. Omzet volwassenen
3. Omzet tegen normaaltarief
4. Gemiddelde toegangsprijs
museumkaart

X Aantal kinder bezoekers

= Omzet kinderen

+ omzet kinderen
= Omzet tegen normaaltarief
/ Totaal aantal bezoekers
= Gemiddelde toegangsprijs
X bezoeken met museumkaart
= Vergoeding

Dit komt voor het slavernijmuseum neer op (berekening weg gelaten) in jaar 1:
1. = €354.900,= €27.300,2. = €382.200,3. = €5,60
4. Vergoeding museumkaart jaar 1 = €99.372,-

5.5 Afsluitende paragraaf
De vraag waarop in dit hoofdstuk antwoord is gegeven luidt als volgt: ‘Wat zijn de mogelijke
inkomstenbronnen met betrekking tot de financiering van het slavenschip?’. De financiering heeft
voornamelijk betrekking op het de bouw van het slavenschip. Middels gebruik van voorfinanciering
van gemeenten en cultuurfondsen, leningen, eigen inbreng of venture capital/ sponsoren zal dit
gerealiseerd worden. Wanneer er een gedetailleerde business case is opgesteld kunnen de stappen
omtrent de financiering worden gezet. Een totaal overzicht van de opbrengsten zijn terug te vinden
in bijlage J.
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Conclusie
Aan het begin van het onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld waar antwoord op is
gevonden door het onderzoek: “Welke bouw en exploitatie kosten komen kijken bij een
haalbaarheidsonderzoek naar een verplaatsbaar museum, genaamd het slavenschip ‘De Leusden’,
om te komen tot een kostprijscalculatie en waarvoor financieringsmogelijkheden zijn te voorzien?’’
Aan het eind van het onderzoek is geconcludeerd dat het exploiteren van een museum in een schip
mogelijk is. Enkel in het geval van het negatieve scenario zal het moeilijk worden om winst te maken.
Dit kan mogelijk opgevangen worden door middel van het verhogen van de subsidie.
Met betrekking tot het bouwen van het schip is gebleken dat het mogelijk lastiger zal zijn om de
financiering rond te krijgen. Het onderwerp van slavernij is namelijk erg gevoelig, niet iedereen zal
zijn/haar naam willen verbinden aan een dergelijk museum. Daarnaast kon niet duidelijk vastgesteld
worden in welke mate de (lokale)overheid bij zou kunnen, en/of willen, dragen bij zo’n dergelijk
project. Tot slot bleek dat bij financiering door een bank een aanzienlijk bedrag door de eigenaren
zelf ingelegd dient te worden. Gezien dit hoge bedrag kan dit als een mogelijk probleem worden
beschouwd.
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Advies
Uit het onderzoek komen verschillende adviezen naar voren. Allereerst is het van belang om met de
gemeente, en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek te gaan. Hier dient
besproken te worden welke voorwaarden en wat de hoogte van een subsidie en eventuele
voorfinanciering zal zijn. Dit is van belang omdat deze twee geldstromen van belang zijn voor het
bouwen en exploiteren van het museum.
Daarnaast is het belangrijk om goed vast te stellen wat de eigen inbreng zal worden. Samen met een
volledige businesscase rondom de verwachte resultaten is dit van belang voor financiering van het
schip. Een bank zal pas financiering verstrekking als deze punten aanwezig zijn.
Tot slot dient gekeken te worden naar het samenstellen van de collectie. De samenstelling van de
collectie heeft invloed op de kosten met betrekking tot het beveiligen en verzekeren van de
museumstukken. Als de prijs van de collectie hoger wordt dan zullen deze kosten mee stijgen.
Doordat dit een geschatte post is kan een stijging grote invloed hebben op de kosten in de
exploitatiebegroting.
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Bijlage
A. Trigion
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B. Gom schoonmaakdienst
Beste Ozgur Soner,
Zoals telefonisch besproken tref je bijgaand onze indicatieve kosten aan t.b.v. de
schoonmaak van de museumboot. De kosten zijn gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
· Schoonmaak van de museumboot van woensdag tot en met zondag, het hele jaar
door. Op maandag en dinsdag vindt geen schoonmaak plaats.
· Schoonmaak betreft schoonhouden van de vloeren en het volledige sanitair
· Een kleine voorraad van schoonmaakmateriaal en -middelen kunnen wij achterlaten op
de boot
· De boot doet gedurende het jaar meerdere locaties aan
· Prijspeil 2018
· In de kosten zijn de schoonmaakmaterialen en –middelen opgenomen.
Indicatieve jaarprijs € 20.000,- exclusief btw
Mocht dit interessant zijn, dan maak ik in een later stadium een offerte op maat.

Hartelijke groet,
Robert Vos • salesmanager
Ik ben u graag van dienst. U kunt mij
bereiken via:
Gom Schoonhouden • Zekeringstraat 1 •
1014 BM Amsterdam rvos@gom.nl •
(020) 355 25 00 • 06 53 64 53 04 •
www.gom.nl

Onderdeel van Facilicom
Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Bekijk hier onze e-mail disclaimer
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C. Accord payroll

Offerte Payroll diensten voor Slavenschip
Datum: woensdag 8 november 2017
Beste Ozgur,
Slavenschip is gebaat bij maximale flexibiliteit zonder risico tegen lage kosten. Door de huidige wet- en
regelgeving rondom personeel moet Slavenschip al na 2 jaar een medewerker een onbepaalde tijd
contact geven. Accord Payroll kan dit voor de duur van maximaal 5,5 jaar. Op deze manier blijft
Slavenschip maximaal flexibel zonder risico.

Accord Payroll BV verzorgt de contracten en de salarisuitbetaling voor medewerkers werkzaam in diverse
branches. De medewerker werkt onder uw leiding en toezicht bij Slavenschip en het salaris wordt
uitbetaald door Accord Payroll. Dit zorgt voor flexibiliteit, gemak, zekerheid en direct inzicht in
personeelskosten. Accord Payroll maakt gebruik van de ABU CAO. Voor alle arbeidsvoorwaarden zoals
loon,vakantiedagen, vakantiegeld etcetera wordt de ABU CAO gevolgd. De ABU CAO is te vinden op onze
website. In de ABU CAO staat vastgelegd dat er gedurende de 1e 78 weken onbeperkt flexibel mag
worden gewerkt en in de 4 jaar daarna op basis van maximaal 6 contracten. Eventuele eerdere contracten
zonder onderbreking van minimaal 6 maanden, worden hierin meegeteld. Na ieder (deta) contract wordt
er gekeken of er een nieuw contract kan worden afgesloten, afhankelijk van de ontwikkelingen binnen uw
organisatie.
Hieronder een beschrijving van de contractvormen;
Fase A Payroll o.b.v. declaratie uren met verzuimdekking
De medewerker krijgt een contract voor de duur van de terbeschikkingstelling (Fase A ABU CAO
max. 78 weken) van Accord Payroll. Vakantiedagen bouwt de medewerker op conform de ABU
CAO en het ziekterisico ligt ook bij Accord Payroll. Dus alleen de gewerkte uren worden (digitaal)
gedeclareerd. De medewerker bouwt 24 vakantiedagen naar rato op, 8% vakantiegeld en krijgt
doorbetaald op de verplichte feestdagen.
Kenmerken:
•
Alleen de gewerkte uren worden in rekening gebracht;
•
Flexibel, per dag opzegbaar
•
Urenverwerking op basis van (4) wekelijkse declaraties;
•
Verzuimdekking;
•
Kostprijs is inclusief reservering voor kort verzuim, 8% vakantietoeslag, 24 verlofdagen en
feestdagen.
Fase B o.b.v. van detachering met verzuimdekking
De medewerker krijgt een contract voor bepaalde tijd (Fase B ABU CAO) van APS. Er mogen in
maximaal 4 jaar maximaal 6 contracten worden verstrekt. Vakantiedagen bouwt de medewerker
op conform de ABU CAO en het ziekterisico ligt ook bij Accord Payroll Services. Dus alleen de

Haalbaarheidsonderzoek Slavernijmuseum “De Leusden”
59

gewerkte uren worden (digitaal) gedeclareerd. De medewerker bouwt 24 vakantiedagen naar
rato op, 8% vakantiegeld en krijgt doorbetaald op de verplichte feestdagen.
Kenmerken:
•
De garantie uren worden in rekening gebracht (excl. ziekte);
•
Urenverwerking op basis van (4) wekelijkse declaraties;
•
Verzuimdekking;
•
Kostprijs is inclusief reservering voor kort verzuim, 8% vakantietoeslag, 24 verlofdagen en
feestdagen.
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D. Guidor gidsen

RESERVATIONS :
Phone: (+31)-20-627
00 06

Leidseplein 33
info@guidor.nl
1017 PS Amsterdam
www.guidor.nl

E-mail:
Website:

TOURIST GUIDE SERVICES TARIFFS 2017

Details

Fee

Incl. 21%
VAT

Guide service for ½ day
•
max. 4 hours between 08:00 – 13:00 hrs. or
13:30 19:00 hrs
•
Walking tours up to max. 3 hours and 25
persons per guide
For Amsterdam red light district max 20 pax

€ 163.00

€ 197.23

Guide service for 1 day
•
max. 9 hours between 08:00 – 19:00 hrs
(incl 1 hour lunch break)
•
Walking tours up to max. 6 hours and 25
persons per guide
For Amsterdam red light district max 20 pax

€ 270.00

€ 326.70
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Additional time
•
Per hour 08:00 – 23:00 hrs
•
Per hour 23:00 – 08:00 hrs : (2 hours is ½
day and 4 hours is 1 full day)

€ 38.00

€ 45.98

Evening tour
• For up to max. 2 hours between 19.00 - 23.00 hrs
• For up to max. 4 hours between 19.00 - 23.00 hrs

€ 163.00
€ 270.00

€ 197.23
€ 326.70

Guide service for 1 day incl. overnight stay

€ 346.00

€ 418.66

Additional costs
• For special interest tour ½ day
• For special interest tour 1 day
• For translation per hour

€ 50.00
€ 75.00
€ 30.00

€ 60.50
€ 90.75
€ 36.30

TOURIST GUIDE SERVICES TARIFFS 2018

Details

Guide service for ½ day
•
max. 4 hours between 08:00 – 13:00 hrs. or
13:30 19:00 hrs
•
Walking tours up to max. 3 hours and 25
persons per guide
For Amsterdam red light district max 20 pax

Guide service for 1 day
•
max. 9 hours between 08:00 – 19:00 hrs
(incl 1 hour lunch break)
•
Walking tours up to max. 6 hours and 25
persons per guide
For Amsterdam red light district max 20 pax

Fee

Incl. 21%
VAT

€ 165.00
€ 199.65

€ 275.00

€ 332,75
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Additional time
•
Per hour 08:00 – 23:00 hrs
•
Per hour 23:00 – 08:00 hrs : (2 hours is ½
day and 4 hours is 1 full day)

€ 40.00

€ 48.40

Evening tour
• For up to max. 2 hours between 19.00 - 23.00 hrs
• For up to max. 4 hours between 19.00 - 23.00 hrs

€ 165.00
€ 275.00

€ 199.65
€ 332,75

Guide service for 1 day incl. overnight stay

€ 355.00

€ 429,55

Additional costs
• For special interest tour ½ day
• For special interest tour 1 day
• For translation per hour

€ 50.00
€ 75.00
€ 30.00

€ 60.50
€ 90,75
€ 36,30
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E. Syx automations

Syx Automations
Yori Boot <Yori.Boot@syx.nl>
Aan: "slavenschip@gmail.com" <slavenschip@gmail.com>

15 november 2017 om 14:22

Beste Megan,
Dank je wel voor je bericht, natuurlijk kan ik dat voor jullie doen. Je hebt hiervoor zowel hardware als software
nodig. Voor de hardware heb je een kassasysteem nodig, dit kan een RP2, RP7 of een RP9 zijn. Daarnaast heb je
nog randapparatuur nodig zoals een customer display, bonprinter, pinapparaat, eventueel een bocaprinter.
Als je de hardware hebt aangeschaft, dan heb je ook nog onze software nodig. Hier heb je natuurlijk ook nog
meerdere mogelijkheden in.
Je hebt daarnaast ook nog een server nodig om de software op te installeren. Het is nu al jaren mogelijk om dit ook
in de Cloud op te slaan.
Als ik jullie een schatting kan geven zou ik de volgende kosten meenemen:
Hardware kassa + randapparatuur:
€5300,Software: €1000,- per jaar
Een server is al gauw €10.000,- euro, dus ik zou voor een cloudoplossing kiezen van rond de €120,- per maand.

Mochten er nog vragen zijn, kan jij mij altijd bereiken op tel: 06-13131430
Met vriendelijke groeten
Kind regards
Cordialement
Yori Boot
Syx Automations Group

YORI BOOT
Accountmanager NL
tel +31
33 432
84 16
Duwboot 13
GSM +31 6
13 13 14 30
3991 CD Houten fax +31 33 461 09 33
www.syx.nl helpdesk +31 10 810 60 20
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Minor Slavenschip <slavenschip@gmail.com>
Aan: Yori Boot <Yori.Boot@syx.nl>

22 november 2017 om 11:27

Beste Yori,
Bedankt voor je reactie, wij hebben hier veel aan. We hebben echter wel twee kleine vraagjes. Zijn de prijzen van
de software, server zowel zelf aanschaffen als de cloudoplossing voor 1 kassa terminal of ook voor twee
mogelijk? Of moet je hiervoor de software en server twee keer aanschaffen. Daarnaast vroegen wij ons af als er
gekozen wordt voor een server plaatsen moet deze aanwezig zijn in het gebouw of kan deze ook externe geplaatst
worden?
M.v.g.
Megan Koch
Op 15 november 2017 om 14:22 schreef Yori Boot <Yori.Boot@syx.nl>:
Yori Boot <Yori.Boot@syx.nl>
Aan: Minor Slavenschip <slavenschip@gmail.com>

22 november 2017 om 11:31

Beste Megan,
Dank je wel voor je bericht, een server schaf je 1 keer aan. De so ware daarentegen schaf je per licen e
aan. Ik heb hier een overkoepelde prijs voor gebruikt.
Als je dus 2 kassa’s nodig hebt, moet je ook 2 kassa licen es aanschaffen. Dan ben je ongeveer 1500
euro per
jaar kwijt.
Als je een server aanschaft moet deze wel in het gebouw aanwezig zijn, anders maak je alsnog gebruik
van een cloudoplossing.
Kan je hier verder mee?
Met vriendelijke groeten
Kind regards
Cordialement
Yori Boot
Syx Automa ons Group
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F: toelichting t.a.v. feedback concept verslag
Naar aanleiding van de concept versie zijn verschillende punten naar voren gekomen die nadere
aandacht vereisen. In deze bijlage zal een korte toelichting plaats vinden, zie hieronder de volgende
punten.
1. Misschien toevoegen een paragraaf over het schip? Dit punt is verwerkt aan het begin van
hoofdstuk 3 van verslag.
2. Wat meer overzicht rond de opbrengsten en kosten in relatie tot doelstelling en hoofdvraag
zou handig zijn, zie opmerking à Dit is helaas niet meer haalbaar om binnen deze periode te
realiseren.
3. Wat mist (maar misschien voor volgende ronde studenten): subsidie in relatie tot locatie
verdient aandacht à Dit is reeds toegelicht in paragraaf 5.1.1., zoals aangegeven hebben wij
hier onvoldoende respons op verkregen.
4. Over de timeline: operationele kosten / personeel zijn deels afhankelijk van stadium van
succes. à Klopt dit is wat wij bedoelen middels verschillende scenario's, aan de hand van het
succes zullen ook de kosten omtrent personeel gebonden zijn.
5. Ik mis een overall grafiek met cashflow/ of omzet en kosten / break even in tijd à Gezien de
tijdsperiode is dit niet haalbaar, aandachtspunt voor de verdere uitwerking van het project.
6. Wat als kosten doorlopen maar inkomsten nog niet als gevolg van vertraging? à Door de
subsidies die aangevraagd zullen worden, is vertraging m.b.t. inkomsten mogelijk. Hierdoor is
het belangrijk om te beschikken over een eigen vermogen. Ook kan er gebruikt gemaakt
worden van de krediettermijn bij het betalen van de kosten, in veel van de gevallen zal een
overeenkomst aangegaan kunnen worden met een leveranciers. Door later te
betalen aan de leveranciers beschikt de onderneming over meer liquide middelen, en zo ook
ruimte tot financiering.
7. Onduidelijk is wat de personeelskosten zullen zijn. Is daar een schatting van mogelijk? à
Personeelskosten zijn afhankelijk van het succes van het museum, om hier
een functievermenging te voorkomen hebben wij zo nodig geprobeerd om de taken
te delegeren tussen verschillende bedrijfsactiviteiten en hier een functionaris voor aan te
stellen. Dit is het minimum aantal aan functionarissen dat wij schatten nodig te hebben. De
bedragen hiervan komen tot stand uit verscheidene bronnen en zijn reeds onderbouw in het
verslag met de daarbij behorende uitgangspunten.
8. Is het mogelijk een organigram van de organisatie toe te voegen. Ik heb het idee dat de
organisatie nogal fors is opgetuigd à Zie bijlage G
9. Misschien een korte paragraaf toevoegen over de wenselijkheid van een dergelijk museum.
Zit Nederland hierop te wachten? à Dit is reeds toegepast bij de inleiding, zie pagina 1
alinea gibs 2017.
10. Jullie gaan uit van 20% eigen geld als voorwaarde voor financiering. Is dat zo? De kosten
overtreffen de baten zonder subsidie. Zal een bank dan niet eerder 50-75% eigen geld
wensen? à Dit is in de management letter als advies verwoord. Het minimale advies vanaf
banken is 20%, in de praktijk kan dit dus hoger uitpakken. Zie ook de mails van de bank
in Gmail slavenschip.
11. In dit kader: de kosten van de collectie kan substantieel naar beneden. De collectie zal niet
meer kosten dan 50k. à Zie management letter bijlage D. Advies voor nu en in de toekomst.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

Tevens staat in paragraaf 4.2 Collectie in de tweede alinea aangegeven dat het gebaseerd is
op jaarrekeningen van andere musea.
Een gespecificeerde kosten/baten in 10-jaar sheet? à Vanuit het oogpunt van Excel zal
hierbij gebruik gemaakt moeten worden van inflatie en verdere schattingen. Dit is helaas
voor ons niet meer toepasbaar binnen deze periode.
Een totaaloverzicht van alle kosten en opbrengsten opnemen, zodat in een keer zichtbaar
is wat het kost/oplevert.à Reeds toegelicht in Excel in tabblad exploitatiebegroting, en
opgenomen in bijlage J.
Overzicht van schattingen à Controleren met management letter en zo nodig aanvullen
: Punt E management letter grootste punten, tevens is er in bijlage H een overzicht
opgenomen met de geschatte punten.
2.1.1 afnemers --> Gehele paragraaf onduidelijk : Afnemers goed voor 50% van de omzet
, hoezo? Andere 50% zijn vaak subsidies/giften
Is dat anders voor andere afnemers --> er staat dat alleen volwassenen
en toeristen onafhankelijk zijn verkeerd geformuleerd? Corrigeren tekst beweert niet het juiste
2.1.2 concurrenten --> evenveel invloed anders formuleren peter denkt aan concurrentie
2.1.3 Substituten à Onderwerp zware impact op de Nederlandse geschiedenis is naar onze
mening juist geformuleerd; Zie media aandacht ten aanzien slavernij, Pauw en Witteman.
2.2 Organizational business model à Channels , keuze tot zelf exploiteren museum of
overlaten aan andere partij. Er wordt hier naar een andere doelstelling gerefereerd dan de
doelstelling die in het onderzoeksplan is geformuleerd. Binnen het kader van de tijd, is dit
niet haalbaar verder uit te zoeken.
3.3 terugverdientijd à Tabellen zijn duidelijk gemaakt in bijlage I.
4.1 inventaris àklein verschil in scenario's impliceert dat we precies weten welke inventaris
we precies zullen aanschaffen is dat zo? Nee dit is niet het geval, de inventaris is mede
afhankelijk van het convenant met de verzekeringsmaatschappij, zie management letter. In
dit geval is uitgegaan van een schatting aangezien er ook andere middelen gebruikt zullen
worden om de expositie ten toon te stellen. De kosten omtrent de inventaris betreft een grijs
gebied voor ons, hierbij hebben wij zo goed als mogelijk geprobeerd een juiste weergave te
geven.
4.12.4 magazines à waar zijn kosten omtrent website, google etc. Hoort hier in principe ook bij
à Dit is een aandachtspunt die verdere aandacht vereist van een andere partij.
5.4.2. Aantal bezoekers à berekening is vaag kan dit duidelijker geformuleerd
worden zoals aantal dagen etc. ; Duidelijk formule toelichten 7.5 uur per dag etc. à Dit is
nader uitgewerkt in Excel bij de paragraaf is ter verduidelijking een tabel toegevoegd.
Conclusie à Waaruit blijkt de mogelijkheid van opvangen verlies met subsidies. Zie tabel
terugverdientijd Excel, hierin zijn de benodigde subsidies aangegeven. Vanuit andere
jaarrekeningen van musea blijkt dat dit een veel gebruikte wijze is in de praktijk.
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G: organogram
Raad van toezicht
(eigenaar)

Bedrijfsleider

Beveiliging

Secretariaat, P&O

Financiën

Schoonmaakdiensten

Publiekszaken

Gidsen
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H: schatting
Post
Afnemers

Paragraaf
2.1.1

Pagina nummer
13

Aanschaf

3.1

23

Inventaris 4.1
Collectie 4.2

26
27

Beveiligingsapparatuur 4.3

27

Hologrammen

4.4

28

Interactieve onderdelen

4.5

29

Personeelskosten

4.8

31

Groot onderhoud

4.9

35

Water en energiekosten

4.10

36

Advertentiekosten

4.12

37

Brandstof-/sleepkosten

4.13

39

Accountantskosten

4.14

40

Rentelasten en
bankkosten
Licentiekosten

4.15

41

4.16

41

Verzekeringen

4.17

42

Ligkosten
Voorfinanciering

4.18
5.1

43
44

Openingstijden

5.2

45

Horeca

5.3

46

Directe opbrengsten

5.4

46

Betrekking op
Schatting %
bezoekers
Schatting aanschaf
waarde
Verwachte inrichting
Onzeker inhoud
collectie
Pas zeker bij
onderzoek ruimte
Wordt gewerkt met
budgetten
Betrekking op
beschikbare ruimte
Minimale benodigde
werknemers
Hangt af van de
facturen voor het
onderhoud
Hangt af van het
verbruik
Naar wens van de
eigenaar
Hangt af van de
leverancier
Hangt af van de
controleur en de
grootte van de
controle
Geschatte grootte
lening
Hangt af van het
gewilde pakket
Hangt af van de
gewilde
verzekeringen
Is op offertebasis
Geen contact kunnen
krijgen
Vergelijking met
andere musea
Vergeleken met
andere horeca
Hangt af van het
werkelijke bezoekers
aantal
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500.000,00
550.000,00
600.000,00
650.000,00
700.000,00
750.000,00
800.000,00
850.000,00
900.000,00
950.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
1.100.000,00
1.150.000,00
1.200.000,00
1.250.000,00
1.300.000,00
1.350.000,00

3.100.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

verwachte winst
€
verwachte afgeronde directe winst €

€

Subsidie

I: toelichting
terugverdienperiode

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-732.158,47 €
-700.000,00 €

1
3.300.000,00
3.250.000,00
3.200.000,00
3.150.000,00
3.100.000,00
3.050.000,00
3.000.000,00
2.950.000,00
2.900.000,00
2.850.000,00
2.800.000,00
2.750.000,00
2.700.000,00
2.650.000,00
2.600.000,00
2.550.000,00
2.500.000,00
2.450.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3
3.400.000,00
3.250.000,00
3.100.000,00
2.950.000,00
2.800.000,00
2.650.000,00
2.500.000,00
2.350.000,00
2.200.000,00
2.050.000,00
1.900.000,00
1.750.000,00
1.600.000,00
1.450.000,00
1.300.000,00
1.150.000,00
1.000.000,00
850.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4
3.300.000,00
3.100.000,00
2.900.000,00
2.700.000,00
2.500.000,00
2.300.000,00
2.100.000,00
1.900.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00
1.300.000,00
1.100.000,00
900.000,00
700.000,00
500.000,00
300.000,00
100.000,00
-

5
3.200.000,00
2.950.000,00
2.700.000,00
2.450.000,00
2.200.000,00
1.950.000,00
1.700.000,00
1.450.000,00
1.200.000,00
950.000,00
700.000,00
450.000,00
200.000,00
-

Jaren
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6
3.100.000,00
2.800.000,00
2.500.000,00
2.200.000,00
1.900.000,00
1.600.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
700.000,00
400.000,00
100.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7
3.000.000,00
2.650.000,00
2.300.000,00
1.950.000,00
1.600.000,00
1.250.000,00
900.000,00
550.000,00
200.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8
2.900.000,00
2.500.000,00
2.100.000,00
1.700.000,00
1.300.000,00
900.000,00
500.000,00
100.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-624.849,97 € -571.195,72 € -483.317,97 € -483.317,97 € -483.317,97 € -483.317,97 € -483.317,97 €
-600.000,00 € -500.000,00 € -400.000,00 € -400.000,00 € -400.000,00 € -400.000,00 € -400.000,00 €

2
3.400.000,00
3.300.000,00
3.200.000,00
3.100.000,00
3.000.000,00
2.900.000,00
2.800.000,00
2.700.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
2.300.000,00
2.200.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
1.900.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00

-483.317,97
-400.000,00

9
2.800.000,00
2.350.000,00
1.900.000,00
1.450.000,00
1.000.000,00
550.000,00
100.000,00
-

aantal jaren

Terug verdient in

31
25
19
15
13
11
10
9
8
7
7
6
6
5
5
5
5
4
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J: kosten- en batenprognose cf. neutraal scenario
Winst jaar 1
opbrengsten
Kosten
Netto Winst
winstbelasting
winst na belasting

Winst jaar 2
€
€
€
€
€

Jaarlijks
Totaal

Opbrengsten:
Directe opbrengsten
Directe opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Indirecte opbrengsten
Totaal omzet

Kosten:
Arbeidskosten
Totale arbeidskosten

1.651.160
1.492.739
158.420
39.605
118.815

€

opbrengsten
Kosten
Winst
winstbelasting
winst na belasting

Winst jaar 3
€
€
€
€
€

Jaarlijks
Totaal

Opbrengsten:

Directe opbrengsten
751.160 Directe opbrengsten

Indirecte opbrengsten
€
900.000 Indirecte opbrengsten
€
€
1.651.160 Totaal omzet
Jaarlijks
Kosten:
Totaal
Arbeidskosten
€
543.689 Totale arbeidskosten

1.758.468
1.480.391
278.077
69.519
208.558

€

opbrengsten
Kosten
Winst
winstbelasting
winst na belasting

€
€
€
€
€

Jaarlijks
Totaal

Opbrengsten:

Directe opbrengsten
858.468 Directe opbrengsten

Indirecte opbrengsten
€
900.000 Indirecte opbrengsten
€
€
1.758.468 Totaal omzet
Jaarlijks
Kosten:
Totaal
Arbeidskosten
€
544.695 Totale arbeidskosten

1.812.122
1.476.824
335.298
83.825
251.474

€

912.122

€
900.000
€
€
1.812.122
Jaarlijks
Totaal
€

545.712

Huisvestingskosten
Totale huisvestingskosten

€

Huisvestingskosten
231.648 Totale huisvestingskosten

€

Huisvestingskosten
231.648 Totale huisvestingskosten

€

231.648

Afschrijvingen
Totale afschrijvingen

€

Afschrijvingen
134.881 Totale afschrijvingen

€

Afschrijvingen
134.881 Totale afschrijvingen

€

134.881

Museumstukken
Totale museumstukkosten

€

Museumstukken
170.000 Totale museumstukkosten

€

Museumstukken
190.007 Totale museumstukkosten

€

190.007

Overige kosten
Totale overige kosten

€

Overige kosten
390.764 Totale overige kosten

€

Overige kosten
377.410 Totale overige kosten

€

372.826

Totale Kosten

€

€

1.476.824

1.492.739 Totale Kosten

€

1.480.391 Totale Kosten
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