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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

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

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.

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


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Museum Rotterdam
	13: J. la Croix bestuurder; I. de Jager, directeur
	5: www.museumrotterdam.nl
	15: 
	2: Meent 94
	4_EM: info@museumrotterdam.nl
	14: 
	16: 
	17: 
	10: 
	1_KVK: 24383966
	11_A4: 13
	12_A4: 2
	7: [Kunst en cultuur - Expositie]
	8: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 815039414
	3_TEL: 0102176711
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Mensen met een beperking
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Ouderen
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Studenten
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht: P.N.P.M. van Thiel; S.L. Reijnders; M.C.J. de Weerdt; N. Abdellaoui-El Housini; B. Bassyouni
	51_ML: De stichting stelt zich ten doel de geschiedenis van Rotterdam inzichtelijk en toegankelijk te maken.
	53_ML: - De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
a. Rotterdams cultureel erfgoed te verzamelen, te conserveren, wetenschappelijk te onderzoeken en in nauwe relatie met historische en hedendaagse stedelijke ontwikkelingen te presenteren aan het publiek voor studie, educatie en genoegen;
b. en alle toegestane middelendie aan de verwezentlijking vvan de doelstelling dienstig zijn.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.
	54_ML: - publieksinkomsten
- subsidie Gemeente Rotterdam
- projectbijdrage voor het programma Ook van jou
- bijdrage private fondsen
- donaties particulieren en vrienden
	56_ML: De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. De werknemers en de directie van Musuem Rotterdam vallen onder de Museum cao.
	57_ML: In het jaarverslag van 2021 staan de activiteiten van het museum beschreven.
	55_ML: De inkomsten worden aangewend voor collectiebeheer en behoud, de ontsluiting van de collectie en de exploitatie van museum '40-'45 NU. De tijdelijk verstrekte subsidie voor de programmamaker worden aangewend voor de experimentele programmering en events. 

De stichting heeft een algemene reserve als weerstandvermogen bij calamiteiten en geoormerkte reserves alles is ondegebracht bij de bank en niet in beleggingen. 
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 106585
	6_GT: 130025
	7_GT: 
	5_GT: 2591
	3_GT: 3468
	8_GT: 2536202
	4_GT: 110053
	9_GT: 2668818
	10_GT: 2778871

	3: 
	7_GT: 460347
	6_GT: 360000
	8_GT: 
	2_GT: 675828
	3_GT: 
	1_GT: 355374
	9_GT: 927322
	4_GT: 
	10_GT: 2778871
	5_GT: 1031202

	4: 
	7_GT: 1457291
	6_GT: 9344
	8_GT: 
	2_GT: 959633
	3_GT: 
	1_GT: 355374
	9_GT: 1188808
	4_GT: 
	10_GT: 3970450
	5_GT: 1315007

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 140104
	6_GT: 2090471
	7_GT: 
	5_GT: 113
	3_GT: 69588
	8_GT: 1670174
	4_GT: 209692
	9_GT: 3760758
	10_GT: 3970450

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Activa:
De materiele vaste activa betreft investering inzake automatisering en de kastencollectie van het depot. De financiele vaste activa betreft waarborgsommen inzake huisvesting. Vorderingen en overlopende activa betreffen debiteuren en vooruitbetaalde kosten. De liquidemiddelen bestaan uit het bank- en kassaldi.
Passiva:
Naast de continuiteitsreserve is er geld bestemd voor het onderhouden van de tentoonstellingsruimte. Er is er ook geld geoormerkt voor het opschalen van het digitalisatietraject, het aanschaffen van een nieuw colectiedatabase systeem en aankopen t.bv. collectie. In opdracht vd Gemeente. Rotterdam is er ook een fonds voor de Nieuwe Stadmuseale Functie aangemaakt.
De voorzieningen bestaan naast gelden voor de jubilea uitkering(en) ook uit een voorziening t.a.v. de reorganisatie 2020/2021 zowel materieel al personeel. De kortlopende schulden betreffen te betalen crediteuren, belastingen en sociale premies, terug te betalen subsidies, servicekosten en overige te betalen kosten.

	3: 
	1: 
	1_A7: 111434
	2_A7: 1736822
	3_A7: 437
	4_A7: 3644
	5_A7: 1740903
	6_A7: 0
	7_A7: 49
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 49
	12_A7: 0
	13_A7: 82839
	14_A7: 1935225
	15_A7: 9648
	16_A7: 0
	17_A7: 11206
	18_A7: 17247
	19_A7: 1079154
	20_A7: 435571
	21_A7: 27768
	22_A7: 8569
	25_A7: 66851
	23_A7: 279211
	24_A7: 1868374

	2: 
	1_A7: 300861
	2_A7: 5889154
	3_A7: 121301
	4_A7: 54500
	5_A7: 6064955
	6_A7: 18750
	7_A7: 8144
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 8144
	12_A7: 0
	13_A7: 4206
	14_A7: 6396916
	15_A7: 59546
	16_A7: 0
	17_A7: 48949
	18_A7: 116890
	19_A7: 3174960
	20_A7: 892029
	21_A7: 103698
	22_A7: 1049
	25_A7: 392973
	23_A7: 1606822
	24_A7: 6003943

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Baten: De baten zijn opgebouwd uit publieksinkomsten, dienstverlening financien, cultuurplansubsidie en subsidie voor de Nieuwe Stadsmuseale Functie. Daarnaast heeft het museum geld gegenereerd door de verkoop van de inventaris van de gesloten hoofdlocatie.
Lasten: bestaan uit beheer- en activiteitslasten. Beide posten bestaan uit personele- en materielelasten. 

Beheer:
23% Personeel  (Directie, P&O, FA, Secretariaat, Facilitair & Overige, Frictiekosten)
33% Materieel (Huisvesting, K&O, Alg. M&C, Afschrijving)

Activiteitslasten:
35% Personeel (Collectie, Museum '40-'45 NU, Educatie)
9% Materieel (Collectie, Museum '40-'45 NU, Educatie, Nieuwe Stadsmuseale Functie)
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




