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Financieel jaarverslag 2019 

Albert Riemens, penningmeester MEC 

Sinds 2016 dient het Max Euwe-Centrum (MEC) het zonder de subsidie van de gemeente 
Amsterdam ad € 30.000 per jaar te rooien. Ondanks een sterke reductie van de kosten en het 
continue werk aan alternatieve inkomstenbronnen heeft dit in de jaren 2016-2018 geleid tot 
een verlies op de jaarrekening. 2019 is het eerste jaar sinds 2016 waarin de inkomsten 
ruimschoots voldoende waren om de uitgaven te dekken. Er is een positief financieel resultaat 
van € 9.766 gerealiseerd. Het dient te worden benadrukt dat een groot deel van de inkomsten 
in 2019 incidenteel is. Het MEC heeft financieel een ruime reserve (€ 64.631 aan liquide 
middelen), maar er is nog niet een structureel gezonde inkomensstroom. 

Een deel van het positief resultaat (€ 11.000) 
is aangewend voor een bestemmingsreserve. 
Voor merchandising is € 7.000 gereserveerd. 
De bedoeling is dat bezoekers van het MEC, 
of in de toekomst de website, een aandenken 
(pen, T-shirt, notitieblok, etc.) kunnen 
aanschaffen dat herinnert aan Max Euwe of 
een bezoek aan het museum. Merchandising 
is een extra verdienmodel dat bij kan dragen 
aan de financiële stabiliteit van het MEC. 
Daarnaast is het de bedoeling dat het MEC, 
en met name het museum, verder gemoder-
niseerd wordt. Denk onder andere aan digi-
talisering, maar ook aan meubels en inrich-
ting. Hiervoor is € 4.000 gereserveerd. 

Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen 
te noteren. De opbrengsten van de Vrienden 
van Euwe, de giften-box en de 
boekenverkoop zijn gestegen. Het MEC 
heeft hierdoor, alsmede dankzij sponsoring, 
diverse activiteiten kunnen organiseren. 
House Check is subsponsor voor een bedrag 
van € 9.000 in 2019 en blijft aan in 2020. Wij 
danken Housecheck bijzonder voor de 
aanzienlijke sponsorbijdragen! 

De inkomsten via donaties blijven vrij 

constant. Zorgelijk is wel dat het aantal 
donateurs elk jaar licht daalt terwijl er 
weinig donateurs bijkomen. Voor het eerst 
hebben we in de jaarrekening de posten 
donateurs en giften gescheiden omdat we, 
vooral in december, een reeks van mooie, 
aanzienlijke schenkingen zien. We zijn zeer 
erkentelijk aan de donateurs voor de 
jarenlange steun. Tevens bijzonder dank aan 
de schenkers van de giften. De donaties en de 
giften zijn in omvang de belangrijkste 
inkomstenbronnen voor het MEC. De 
bijdrage van de KNSB is licht gestegen nadat 
deze vorig jaar met circa 5% was gedaald. Het 
bedrag van de KNSB-bijdrage is reeds jaren 
ruim € 10.000 en is evident van belang als 
een vaste inkomstenbron voor het MEC. Een 
grote dank aan alle leden van de KNSB voor 
hun bijdrage (60 eurocent per lid)! 

Positief is om te zien dat het bedrag dat de 
actie Vrienden van Euwe opbrengt sterk is 
gestegen van € 9.700 in 2018 naar € 15.440 
in 2019. In 2020 lopen aardig wat overeen-
komsten af, het bestuur zal haar uiterste best 
doen Vrienden te blijven motiveren zich te 
binden aan het MEC. De Vriendenactie is in 
2014 ingezet, 2018 is het eerste jaar waarin 
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de overeenkomsten met de ‘vroege’ Vrienden 
afliepen. Ook in 2019 zagen we meerdere 
Vrienden hun overeenkomst verlengen, al 
dan niet met een aangepaste jaarlijkse 
bijdrage. De Vriendenactie blijft een cruciaal 
onderdeel van het verdienmodel van het 
MEC, ook recent hebben we nog nieuwe 
Vrienden mogen verwelkomen. Al vanaf 
€ 100 per jaar kunnen mensen Vriend 
worden en fiscaal vriendelijk (tot meer dan 
50%) hun bijdrage aftrekken van de 
belasting. Neem gerust contact op met Eddy 
Sibbing van het MEC voor een verdere 
toelichting. 

De boekenschenkingen vormen een niet te 
onderschatten bijdrage aan de inkomsten 
van het MEC. Regelmatig ontvangen we een 
grote partij aan boeken, in november nog 
meer dan duizend in aantal. Er zijn ook 
andersoortige giften, van posters tot oude 
schaakklokken. Bijzonder dank voor deze 
schenkingen, die elk jaar weer aanzienlijk 
zijn. Een deel van de schenkingen wordt 
tentoongesteld in het MEC. 

Tevens hebben we een aanzienlijk legaat ter 
waarde van € 5.000 van een echte 
schaakliefhebber uit het Zuiden des lands 
mogen ontvangen. Tevens heeft hij een 
groot aantal boeken nagelaten aan het MEC, 
het vergde maar liefst twee autoritten om die 
over te brengen. Een grote dank ook aan zijn 
zus, die dit alles in goede banen heeft geleid. 

Aan activiteiten is € 12.342 besteed. Het 
management van het MEC besteedt een 
aanzienlijk deel van zijn tijd aan 
voorbereiding en invulling van de 
activiteiten, al met al een belangrijk deel van 
de uitstraling en het bestaansrecht van het 
MEC. 

De Pleinvereniging heeft € 2.500 aan het 
Pleinfestival bijgedragen, een bijdrage die al 
zeer lang jaarlijks wordt verstrekt. Als vaste 
sponsor van het Pleinfestival gaat onze 
bijzondere dank uit naar de Pleinvereniging! 
We zijn nog steeds op zoek naar extra 
sponsoring voor deze activiteit, die als doel 
heeft om het publiek in contact te brengen 
met de schaaksport.  

Er zijn diverse extra activiteiten om extra in-
komsten te genereren. De Vriendenloterij 
heeft met een beperkt aantal deelnemers 
€ 917 opgeleverd, een lichte stijging t.o.v. 
2018. De vrijwilligers vragen regelmatig aan 
bezoekers of ze een gift in de giften-box wil-
len stoppen die eind 2015 is neergezet. Dit 
resulteerde in ruim € 1.570 aan inkomsten, 
een stijging van meer dan 50% in vergelij-
king met 2018! Het aantal bezoekers is ook 
gestegen, dat draagt mede bij aan de 
opbrengst. 

Sponsorkliks heeft € 105 opgebracht, een 
sterke daling ten opzichte van 2018 en 2017. 
Het blijft een uitdaging om bij het bezoeken 
van een webwinkel juist op dat moment aan 
Sponsorkliks en het MEC te denken. Met 
Sponsorkliks kan via de MEC-website 
worden ingelogd op webwinkels van 
Booking.com, KLM, Coolblue, Bol.com, etc. 
Een percentage van de aankoop, 1 tot 10%, 
gaat naar het MEC. 

Als laatste bijzonder dank voor de 
vrijwilligers die zich elk jaar inzetten voor 
het MEC. Zonder vrijwilligers is er geen 
leven in het MEC! 

De financiering van het Max Euwe-Centrum 
is voor 2020 gedekt door vrij beschikbare 
liquide middelen van circa € 58.000. Ten 
gevolge van het vervallen van de subsidie is 
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er nog steeds een gat in de begroting van 
circa € 6.000, ook in 2020. Het bestuur blijft 
hard werken aan de uitbouw van de 
verdienmodellen, alsmede het verwerven 

van sponsoring. In dat opzicht brengen de 
recent binnengehaalde bestuurders de 
nodige ervaring mee. 

Staat van baten en lasten over 2019 (in euro’s) 
 

 Begroting 2019 Exploitatie 2019 Exploitatie 2018 
Baten    
Donateursbijdragen en giften 17.000 17.044 22.686 
Giften 6.250 24.750 0 
Giftenbox 1.350 1.570 1.026 
Vrienden van Euwe 12.500 15.440 9.700 
KNSB (Euwe-heffing) 10.000 10.108 10.054 
Sponsorbijdragen 12.000 9.300 13.400 
Financiële baten 50 21 0 
Legaten en schenkingen 5.000 14.961 8.680 
Overige baten 3.000 2.124 1.816 
    
Som der baten 67.150 95.318 67.362 
    
Lasten    
Personeelskosten 21.000 20.975 21.305 
Huur gebouw 28.500 28.426 27.816 
Service- en huisvestingskosten 15.500 13.227 15.954 
Dotatie bestemmingsreserves 0 11.000 0 
Overige lasten 10.000 11.924 8.647 
    
Som der lasten 75.000 85.552 73.722 
    
Saldo (7.850) 9.766 (6.360) 
    
Verwerking saldo    
Mutatie algemene reserve 0 9.766 (6.360) 
    
Saldo 0 9.766 (6.360) 

 
Zie op www.maxeuwe.nl, kopje ‘Steun ons’, hoe u het MEC kunt steunen. 


