Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Maritiem Museum Zeeland
2 2 0 4 2 4 7 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Nieuwendijk 15
0 1 1 8 4 1 2 4 9 8

E-mailadres

info@muzeeum.nl

Website (*)

www.muzeeum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 9 6 4 9 2 3

Kunst en cultuur - Expositie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)

7 6

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

O. Bakker (directeur-bestuurder)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

a.het bevorderen bij een breed publiek van kennis van- en belangstelling voor de
ontwikkelingen op het gebied van de maritieme geschiedenis en cultuur in het
algemeen en meer in het bijzonder in Zeeland, zoals de Zeeuwse geografie,
scheepsbouw, scheepvaart, het loodswezen en loodsdiensten, maritieme handel
(Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie), maritiem
onderwijs in Zeeland en regionaal maritieme cultuuruitingen;
b. het bevorderen bij een breed publiek van kennis van- en belangstelling voor de
geschiedenis van Vlissingen in het algemeen en in het bijzonder van de maritieme
aspecten;
c. het bevorderen van educatieve activiteiten op het gebied van maritieme
geschiedenis en cultuur;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Missie
Wij vertellen elke dag enthousiast het boeiende verhaal over het maritieme verleden
en heden van Zeeland, met in de hoofdrol de avonturen van kleine en grote zeehelden.
Visie
Het muZEEum laat zien dat de strategische ligging aan zee allesbepalend voor de
roemruchte geschiedenis van Vlissingen en Zeeland. We zien het als onze maatschap
De stichting beheert de collectie en organiseert jaarlijks tentoonstellingen en
activiteiten in het Zeeuws maritiem muZEEum, de nevenlocaties De Kazematten en de
Oranjemolen en online.
Doel
Het muZEEum wil middenin de samenleving staan en verbinden: tussen generaties,
met de inwoners van de stad, met vrijwilligers en vrienden van het muZEEum, met het
onderwijs en bedrijfsleven, en met toeristen. Het muZEEum wil bijdragen aan goed
burgerschap, aan de kenniseconomie en een kenniscentrum zijn voor het maritieme
erfgoed van Zeeland.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- basissubsidie Gemeente Vlissingen
- incidentele subsidie Provbincie Zeeland
- incidentele bijdragen fondsen en stichtingen
- inkomsten uit entreegelden
- inkomsten uit verhuur en winkelverkopen
- sponsorbijdragen
- donaties en giften
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Kerntaken muZEEum:
- beheer en onderhoud collectie
- exposities
- educatie
Overig:
- personeel
- huur pand
- bureaukosten

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.muzeeum.nl/het-muzeeum-organisatie/strategisch
e-beleidsplan-22-26

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Raad van Toezicht: onbezoldigd
personeel: conform CAO musea

Open

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.muzeeum.nl/het-muzeeum-organisatie/jaarverslag
en

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

21.197

€

14.016

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

21.197

Voorraden

€

4.835

€

2.693

Vorderingen &
overlopende activa

€

30.574

€

133.581

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
14.016

€

+
€

348.142

+
€

464.883

484.416

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

486.080

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

2.500

€

8.528

Bestemmingsreserve

€

430.309

€

412.886

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
€

€
429.474

Passiva

498.432

421.414

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

2.800

Kortlopende schulden

€

53.271

€

74.218

Totaal

€

486.080

€

498.432

+
€

+
€

432.809

+

De bestemmingsreserves zijn grotendeels gereserveerd voor de herinrichting

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

187.027

€

217.389

Subsidies van overheden

€

231.509

€

253.581

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

123.473

€

89.725

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

354.982

€

343.306

Baten sponsorbijdragen

€

28.335

€

34.391

Giften en donaties van particulieren

€

30.465

€

19.407

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

30.465

+
19.407

+

+

€

600.809

€

614.493

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

11.934

€

10.068

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

24.137

€

19.133

Personeelskosten

€

368.800

€

289.830

Huisvestingskosten

€

97.172

€

115.925

Afschrijvingen

€

4.139

€

33

Financiële lasten

€

873

€

817

Overige lasten

€

119.558

€

146.535

Som van de lasten

€

626.613

€

582.341

Saldo van baten en lasten

€

-25.804

€

32.152

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://www.muzeeum.nl/het-muzeeum-organisatie/jaarrekening

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.muzeeum.nl/het-muzeeum-organisatie/jaarrekenin
g

Open

