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AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

 
Deze jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 
‘Organisaties-zonder-winststreven’ die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Alle bedragen luiden in hele euro’s, tenzij anders vermeld. 
 
De balans is opgenomen na resultaatverdeling 
 
Stichting Museum Rotterdam is statutair gevestigd in Rotterdam met als adres Meent 94, 3011 JP 
Rotterdam. 
    
    

Balans per 31 decembeBalans per 31 decembeBalans per 31 decembeBalans per 31 december 2020r 2020r 2020r 2020                    
(na verwerking resultaat) 
x € 
1.000   31/12/2020    31/12/2019  

Activa           
           

Vaste activa   209     303 

   Materiële vaste activa  140     234   
           

   Financiële vaste activa 69     69   

Vlottende activa   3.761     2.034 

   Vorderingen  2.091     530   
           

    Liquide middelen  1.670     1.504   

Totale activa   3.970     2.337 

      

Passiva         

         

Eigen Vermogen    1.324     931 

   Algemene Reserve   355     358  

   Bestemmingsfondsen en reserves 969   573  

       

Voorzieningen  1.457   269 

      

Kortlopende schulden  1.189   1.137 

      

Totale Passiva  3.970   2.337 
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Staat van Baten en LastenStaat van Baten en LastenStaat van Baten en LastenStaat van Baten en Lasten    
    

  Jaarverslag Jaarplan Jaarplan verslag 

     Museum Rdam Atlas Van Stolk    

Alle bedragen X € 1.000 2020 2020 2020 2019 

BATEN                 

A. Opbrengsten (subtotaal) 515 564 46 871 

A.1 Publieksinkomsten 115   263   0   311   

A.2 Sponsorinkomsten  0   50   0   23   

A.3 Overige directe inkomsten 26   0   0   40   

A.4 Diverse inkomsten 190   176   0   188   

A.5 Overige bijdragen uit private middelen 184   75   46   309   

B. Bijdragen (subtotaal) 5.882 3.535 518 4.092 

B.3 Subs.Gem.Rotterdam ihkv het Cultuurplan 3.545   3.492       3.493   

B.4 Overige structurele publieke subsidie 518   0   518   500   

B.5 Overige publieke bijdragen  1.819   43   0   99   

                  

Som der baten 6.397 4.099 564 4.963 

LASTEN                 

C. Beheerslasten (subtotaal) 3.927 2.053 243 2.120 

C.1 Beheerslasten personeel 847   779   124   820   

 -  Personele frictiekosten 975   0   0   0   

C.2 Beheerslasten materieel 1.264   1.274   119   1.300   

  - Materiële frictiekosten 841   0   0   0   

D. Activiteitslasten (subtotaal) 2.122 2.159 321 2.996 

D.1 Activiteitslasten personeel 1.353   1.294   198   1.685   

D.2 Activiteitslasten materieel 769   865   123   1.311   

Som der lasten 6.049 4.212 564 5.116 

Rentelasten/baten -1 0 0 0 

Bijzondere baten en lasten 46   0  0   0 

Exploitatiesaldo 393 -113 0 -153 

Mutatie bestemmingsfondsen 0 3 0 15 

Mutatie bestemmingsreserves -396 110 0 110 

Saldo na mutaties fondsen en reserves -3 0 0 -28 

    

    
Grondslagen voor de waardering van activa en passivaGrondslagen voor de waardering van activa en passivaGrondslagen voor de waardering van activa en passivaGrondslagen voor de waardering van activa en passiva    
    
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen bestaan uit de geoormerkte bijdragen van externe subsidiegevers met een 
specifiek doel. Een eventueel tekort of overschot in de exploitatie van dit doel wordt via de 
resultaatbestemming ten laste of ten gunste van dit fonds gebracht.  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (vervolg)Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (vervolg)Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (vervolg)Grondslagen voor de waardering van activa en passiva (vervolg)    
 
Bestemmingsreserves  
Bestemmingsreserves zijn een onderdeel van het eigen vermogen, waaraan door het bestuur een 
specifiek doel is toegekend. Vorming van het fonds vindt plaats vanuit de resultaatbestemming.  
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op 
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. 
 
De voorziening jubileumuitkeringen is opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte 
toekomstige uitkeringen op basis van het huidige salaris tegen een discontovoet van 2%, waarbij 
rekening is gehouden met blijfkansen. 
 
De voorziening wachtgeldverplichting is opgenomen als het saldo van de toekomstige verplichtingen. 

    
Grondslagen voor de bepaling van het resultaatGrondslagen voor de bepaling van het resultaatGrondslagen voor de bepaling van het resultaatGrondslagen voor de bepaling van het resultaat    
 
Algemeen 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.  
De baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzien zijn. 
 
Pensioenen 
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een 
toegezegd pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het 
middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP, en wordt, conform de in de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging, in de jaarrekening verwerkt als een 
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten 
worden verantwoord. De stichting heeft bij eventuele tekorten in het pensioenfonds geen verplichting 
tot aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premieverhogingen. 

 

ContinuïteitsparagraafContinuïteitsparagraafContinuïteitsparagraafContinuïteitsparagraaf     
    
Voor de cultuurplanperiode 2021-2024 is door de gemeente Rotterdam een substantieel lagere 
subsidie toegezegd.   
De directie heeft daarop in samenspraak met de Raad van Toezicht een ingrijpende reorganisatie 
aangekondigd, die tot aanzienlijk banenverlies leidt. Met de vakbond is een sociaal plan 
overeengekomen om dit verlies op te vangen. 
Noodgedwongen is de huur voor het Timmerhuis en het Minervahuis opgezegd.  
De gemeente Rotterdam heeft een beschikking afgegeven voor een bijdrage in de frictiekosten.  
Deze toegezegde bijdrage is in deze jaarrekening verantwoord onder inkomsten voor zover deze 
bijdrage verbonden is aan de in deze jaarrekening opgenomen frictiekosten. 
 
De Atlas Van Stolk zal per 1 april 2021 overgaan naar de centrale Bibliotheek. De subsidie aanvraag 
voor de Atlas zal in 2021 worden verzorgd door de bibliotheek. De in 2021 gemaakte kosten worden 
voor zover dat geen frictiekosten zijn, doorbelast aan de bibliotheek.  
  
Op grond van de vermogens- en liquiditeitspositie per balansdatum, de ontvangen beschikking inzake 
de bijdrage in de frictiekosten en de toegekende subsidie en de begrote exploitatie voor 2021,  meent 
het bestuur van Museum Rotterdam dat de continuïteit is gewaarborgd.  
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en de waardering van activa en passiva is het Museum 
Rotterdam daarom uitgegaan van going concern.  
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Toelichting op de balans per 31 deceToelichting op de balans per 31 deceToelichting op de balans per 31 deceToelichting op de balans per 31 december 2020mber 2020mber 2020mber 2020                        
             
ActivaActivaActivaActiva    
 
VASTE ACTIVAVASTE ACTIVAVASTE ACTIVAVASTE ACTIVA    

    
Materiële vaste activaMateriële vaste activaMateriële vaste activaMateriële vaste activa     
Museum Rotterdam heeft geen grond en gebouwen in eigendom. 
De collectie is eigendom van de gemeente Rotterdam. 
Aankopen voor de collectie worden automatisch eigendom van de gemeente Rotterdam. 
 

Materiële activa  Materiële activa  Materiële activa  Materiële activa      Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde     AfschrijvingAfschrijvingAfschrijvingAfschrijving    Investering Investering Investering Investering     Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde     

  31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020    2020202020202020    2020202020202020    1111----1111----2020202020202020    

          

Inrichting Timmerhuis 0 69.709 0 69.709 

Automatisering Museum Rotterdam 17.368 8.938 9.904 16.402 

Automatisering Atlas van Stolk 4.656 3.306 0 7.962 

Kasten collectie textieldepot 111.650 20.376 0 132.026 

Ladekast Atlas van Stolk 6.000 1.000 0 7.000 

Overige bedrijfsmiddelen 430 369 0 799 

          

Totaal 140.104 103.698 9.904 233.898 

 
Inrichting TimmerhuisInrichting TimmerhuisInrichting TimmerhuisInrichting Timmerhuis    
In verband met de definitieve sluiting per 1 december 2020 is de inrichting versneld afgeschreven. 
Kasten Collectie TextieldepotKasten Collectie TextieldepotKasten Collectie TextieldepotKasten Collectie Textieldepot    
Deze (verplaatsbare) kasten staan in het depot Metaalhof.  
 

Financiële vaste activaFinanciële vaste activaFinanciële vaste activaFinanciële vaste activa        31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020        31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019    

        

Waarborgsom huur Timmerhuis 65.914  65.914 

Waarborgsom huur Ebweg  2.650  2.650 

Overige waarborgsommen 1.024  818 

SaldoSaldoSaldoSaldo        69.58869.58869.58869.588        69.38269.38269.38269.382    

                    

VLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVA    
    

VoorradenVoorradenVoorradenVoorraden    31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020        31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019    
       

Museumjaarkaarten 112112112112     0000    
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)    
 
 

VorderingenVorderingenVorderingenVorderingen 33331/12/20201/12/20201/12/20201/12/2020        31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019    

Debiteuren 1.687  74.928 

Nog te ontvangen omzetbelasting 45.917  100.837 

Vooruitbetaalde kosten 2021 121.763  121.740 

Nog te ontvangen subsidies fondsen en vriendenstichtin-
gen Museum Rotterdam 

126.956  133.925 

Nog te ontvangen subsidies fondsen en vriendenstichtin-
gen Atlas Van Stolk 

39.000  45.000 

Nog te ontvangen subsidie inzake de frictiekosten 1.750.000  0 

Nog te ontvangen entree van Museumjaarkaart 2.760  20.882 

Overige vorderingen 2.390  32.758 

SaldoSaldoSaldoSaldo    1.6871.6871.6871.687        74.92874.92874.92874.928    

 
In 2019 waren er vier debiteuren waar bij elkaar op balansdatum meer dan € 50.000 van te vorderen 
was.  
De nog te ontvangen frictiekostensubsidie voor zowel de personele als materiele frictiekosten is 
gerelateerd aan de reeds gemaakte en op balansdatum nog ingeschatte te maken frictiekosten. 
 
 

Liquide Middelen Liquide Middelen Liquide Middelen Liquide Middelen     31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020        31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019    

Rekeningen courant ING bank 963.233  393.855 

Spaarrekeningen ING bank 700.195  1.100.054 

Kasgeld 6.625  6.749 

Kruisposten 121  3.304 

SaldoSaldoSaldoSaldo    1.670.1741.670.1741.670.1741.670.174        1.503.9621.503.9621.503.9621.503.962    

    
PassivaPassivaPassivaPassiva    
 

  Balans Toevoeging/onttrekking Balans 

EIGEN VERMOGEN  31/12/2020 Rekening Begroting 31/12/2019 

    2020 2020   

          

Algemene Reserve/Weerstandsfonds 355.374 -2.522 0 357.896 

     

Bestemmingsfondsen 9.344 -205 -3.000 9.549 

          

Bestemmingsreserves 959.633 395.700 -110.000 563.933 

 
. 

• Er is een reserve gevormd voor (pop up) exposites op andere locaties die in samenspraak met 
de aan te stellen kwartiermaker de komende vier jaar zullen worden uitgevoerd.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)    
 
  BalansBalansBalansBalans    RekeningRekeningRekeningRekening    BalansBalansBalansBalans    
VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN     31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020    2020202020202020    31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019    

 -  Jubileumuitkeringen 21.726 -5.761 27.487 

 -  WW-verplichtingen 0 -29.650 29.650 

 -  reorganisatie 2018 0 -112.911 112.911 

 -  verhuizing Atlas van Stolk 0 -72.630 72.630 

 -  personele frictiekosten reorganisatie 2020 704.291 704.291 0 

 -  materiële frictiekosten reorganisatie 2020 717.000 717.000 0 

 -  personele lasten financiële administratie 14.274 -12.330 26.604 

Saldo VoorzieningenSaldo VoorzieningenSaldo VoorzieningenSaldo Voorzieningen    1.457.2911.457.2911.457.2911.457.291    1.188.0091.188.0091.188.0091.188.009    269.282269.282269.282269.282    

 
JubileumuitkeringenJubileumuitkeringenJubileumuitkeringenJubileumuitkeringen    
Bij een 12,5-, 25- en 40-jarige dienstverband ontvangen medewerkers een uitkering ter grootte van 
respectievelijk een kwart, half en een heel maandsalaris. In overeenstemming met RJ 271 is op basis van 
de hiervoor weergegeven gegevens en het personeelsbestand van de stichting per 31 december 2020, 
op basis van een rekenrente van 2% en rekening houdend met vertrek- en overlijdenskansen, de 
verplichting berekend.  
 
WWWWWWWW----    verplichtingenverplichtingenverplichtingenverplichtingen    
De WW-verplichtingen van de reorganisatie uit 2012 kunnen vrijvallen. Er zijn geen uitstaande 
verplichtingen meer.   
 
Reorganisatie 2018Reorganisatie 2018Reorganisatie 2018Reorganisatie 2018    
De verplichtingen uit de reorganisatie 2018 lopen af in 2021 en de nog te betalen bedragen zijn 
overgeheveld naar de schulden op korte termijn.   
 
Verhuizing Atlas Van StolkVerhuizing Atlas Van StolkVerhuizing Atlas Van StolkVerhuizing Atlas Van Stolk    
De verhuizing van de Atlas in 2021 zal zich beperken tot het kantoorgedeelte. De geschatte kosten zijn 
opgenomen onder de schulden op korte termijn. De rest van de voorziening valt vrij en is opgenomen 
onder de post bijzondere baten en lasten. 
    
Frictiekosten reorganisatie 2020Frictiekosten reorganisatie 2020Frictiekosten reorganisatie 2020Frictiekosten reorganisatie 2020    
In verband met de reorganisatie eind 2020 vanwege de voorgenomen grote subsidiekorting ingaande 
2021, zijn er twee voorzieningen gevormd. Een groot gedeelte van deze voorzieningen is bestemd voor 
kosten die in 2021 zullen worden gemaakt. 
De voorziening personele frictiekosten omvat alle ingeschatte personele lasten die voortvloeien uit de 
eind 2020 ingezette personele krimp. Het doel is om de formatie terug te brengen van 27,8 fte begin 
2020 tot 14,2 fte eind 2021 (exclusief de formatie van de Atlas Van Stolk). 
De voorziening materiële frictiekosten omvat alle ingeschatte kosten die samenhangen met de 
huuropzeggingen en het uitruimen van de locaties Timmerhuis, Minervahuis en Schielandshuis alsmede 
de daarbij behorende lopende contracten en de externe advisering inzake de reorganisatie. 
 
Personele lasten finanPersonele lasten finanPersonele lasten finanPersonele lasten financiële administratie ciële administratie ciële administratie ciële administratie     
Het Shared Service Center zal geleidelijk worden afgebouwd. Parallel aan de afbouw nemen ook de 
personele risico’s af en om die reden kan ook de voorziening geleidelijk worden afgebouwd. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)    
 
 

KORTLOPENDEKORTLOPENDEKORTLOPENDEKORTLOPENDE    SCHULDENSCHULDENSCHULDENSCHULDEN     31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020        31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019    

       

Crediteuren 251.944  255.875 

Belastingen en sociale premies 216.016  146.815 

Openstaande verlofuren  61.440  43.177 

Servicekosten Stadsontwikkeling 302.134  343.773 

Nog te betalen personele (frictie)kosten  89.700  38.908 

Startkapitaal Stichting Wijkcollectie 150.000  0 

Overige nog te betalen kosten MR 59.606  229.569 

Vooruit ontvangen subsidies  7.720  53.193 

Overige schulden 50.249  25.343 

SaldoSaldoSaldoSaldo    1.188.8081.188.8081.188.8081.188.808        1.1.1.1.136.653136.653136.653136.653    

 
Door ontslagvergoedingen is de te betalen loonbelasting ultimo 2020 aanzienlijk hoger dan in 2019. 
 
Het bedrag vermeld bij de post ‘openstaande verlofuren’ is de waarde van de niet opgenomen 
verlofuren tegen het bruto uurloon plus IKB, verhoogd met een opslag voor sociale premies. In verband 
met de coronacrisis is het aantal opgespaarde verlofuren van medewerkers toegenomen. 
 
De servicekosten Stadsontwikkeling betreffen de nog bij afrekening te betalen bijkomende kosten aan 
de verhuurder voor het pand aan de Metaalhof.  
De nog te betalen personele frictiekosten hebben betrekking op de laatste kosten van de reorganisatie 
2018. 
 
Om het project Echt Rotterdams Erfgoed duurzaam in te bedden in de stad en buiten het museum, is er 
een stichting Wijkcollectie opgericht die geld ontvangt van Mondriaanfonds en Bankgiro loterij en van 
Museum Rotterdam een startkapitaal ontvangt van € 150.000. 
 

    
NiNiNiNiet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen    
    
Stichting Museum Rotterdam heeft met de Gemeente Rotterdam een huurovereenkomst voor een 
gedeelte van het Depot Metaalhof. Deze huurovereenkomst wordt vanaf 1-1-2021 jaarlijks stilzwijgend 
met een jaar verlengd. De huurprijs inclusief servicekosten bedraagt op jaarbasis € 353.204 en wordt 
jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.  
Het Museum heeft ook een huurcontract voor de expositieruimte aan de Coolhaven. Deze overeen-
komst is per jaar opzegbaar en de jaarlijkse huursom bedraagt € 31.914 met indexatie per 1 juli. De 
huurcontracten voor het Timmerhuis, Schielandshuis en Minervahuis zijn opgezegd. De daaruit voort-
vloeiende verplichtingen zijn opgenomen in deze jaarrekening. 
Tegelijk met onze overgang naar de museum cao begin 2020, is er een verzoek ingediend bij het ABP 
tot beëindiging van onze B3 status en daarmee het eigen risicodragerschap voor de ww. Tot onze 
schrik blijkt dit verzoek niet in behandeling te zijn genomen, waardoor wij in 2020 nog steeds eigenrisi-
codrager waren. Mogelijk kunnen er daarom nog claims komen van het UWV. 
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Toelichting op de staat van baten en lastenToelichting op de staat van baten en lastenToelichting op de staat van baten en lastenToelichting op de staat van baten en lasten    
    

Baten Baten Baten Baten     
    
Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten     
    

Directe opbrengsten Directe opbrengsten Directe opbrengsten Directe opbrengsten     RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

    2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

PublieksinkomstenPublieksinkomstenPublieksinkomstenPublieksinkomsten            

Entreegelden 89.457  204.000  236.672 

Overige publieksinkomsten 26.004  59.000  74.008 

Totaal Totaal Totaal Totaal ppppublieksinkomstenublieksinkomstenublieksinkomstenublieksinkomsten    115.461115.461115.461115.461        263.000263.000263.000263.000        310.680310.680310.680310.680    

    
Door de coronacrisis en de daaruit volgende beperkte openstelling van de locaties zijn er veel minder 
publieksinkomsten dan begroot en in 2019 werden gerealiseerd.  

 RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

    2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

SponsorinkomstenSponsorinkomstenSponsorinkomstenSponsorinkomsten    0000        50.00050.00050.00050.000        23.18023.18023.18023.180    

 

 RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

Overige directe inkomstenOverige directe inkomstenOverige directe inkomstenOverige directe inkomsten    2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

         

Verkoop foto’s en rechten 0  0  457 

Projectbijdragen 26.007  0  40.072 

Totaal overige directe inkomstenTotaal overige directe inkomstenTotaal overige directe inkomstenTotaal overige directe inkomsten    26.00726.00726.00726.007        0000        40.52940.52940.52940.529    

 
De hier genoemde projectbijdragen hebben betrekking op opdrachten van de gemeente Rotterdam 
voor verhalencafés en de coproductie met CBK Rotterdam voor de tentoonstelling Leeuwen op de 
Coolsingel.  
 

Indirecte opbrengstenIndirecte opbrengstenIndirecte opbrengstenIndirecte opbrengsten    RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

    2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

Doorbelaste kosten 4.207  5.000  6.662 

Dienstverlening Financiën 185.400  170.700  181.663 

                                 

Totaal Indirecte opbrengstenTotaal Indirecte opbrengstenTotaal Indirecte opbrengstenTotaal Indirecte opbrengsten    189.607189.607189.607189.607        175.700175.700175.700175.700        188.325188.325188.325188.325    

 
De afdeling financiën van het museum, het shared service center, heeft inkomsten uit financiële 
dienstverlening aan diverse Rotterdamse culturele instellingen. In verband met de grote bezuiniging op 
het museum en daaruit volgende krimp van de museumorganisatie, wordt deze dienstverlening 
afgebouwd 
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Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)op de staat van baten en lasten (vervolg)op de staat van baten en lasten (vervolg)op de staat van baten en lasten (vervolg)    
 

 

Overige bijdragen uit private middelen Overige bijdragen uit private middelen Overige bijdragen uit private middelen Overige bijdragen uit private middelen  RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

    2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

Donaties particulieren en vrienden en       

                                             private fondsen 183.945  120.500  308.574 

 

Bijdragen uit private middelen laten zich moeilijk begroten, omdat de inkomsten in de tijd nogal fluctu-
eren en uitsluitend dienstbaar zijn aan concrete projecten. De meeste bijdragen voor Museum Rotter-
dam in 2020 waren bestemd voor de tentoonstelling ‘Leeuwen op de Coolsingel’. 
 

BijdragenBijdragenBijdragenBijdragen 
 

B.3 Subsidies Gem. Rotterdam in het kader B.3 Subsidies Gem. Rotterdam in het kader B.3 Subsidies Gem. Rotterdam in het kader B.3 Subsidies Gem. Rotterdam in het kader 
van het Cultuurplanvan het Cultuurplanvan het Cultuurplanvan het Cultuurplan    

RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

  Museum Rotterdam 2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

Reguliere subsidie ihkv Cultuurplan Ge-
meente Rotterdam  

3.545.0003.545.0003.545.0003.545.000        3.492.5003.492.5003.492.5003.492.500        3.492.5003.492.5003.492.5003.492.500    

 

B.4 Structurele subsidies Gem. Rotterdam B.4 Structurele subsidies Gem. Rotterdam B.4 Structurele subsidies Gem. Rotterdam B.4 Structurele subsidies Gem. Rotterdam     RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

  Atlas Van Stolk 2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

Reguliere subsidie gemeente Rotterdam 518.000518.000518.000518.000        518.000518.000518.000518.000        500.000500.000500.000500.000    

Opslag voor de BTW 108.780  108.780  105.000 

Btw-afdracht over de verkregen subsidie -108.780  -108.780  -105.000 

 518.000518.000518.000518.000        518.000518.000518.000518.000        500.000500.000500.000500.000    

 
 

B.5 Overige bijdragen uit publieke middelenB.5 Overige bijdragen uit publieke middelenB.5 Overige bijdragen uit publieke middelenB.5 Overige bijdragen uit publieke middelen    RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

  Museum Rotterdam 2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

Incidentele bijdragen (semi-) overheden 34.897  0  2.324 

Incidentele bjidrage gemeente Rotterdam  1.750.000  0  0 

Bijdragen publieke fondsen 24.500  40.000  90.500 

overige bijdragen publieke middelen 9.500  3.000  6.000 
                                 

Totaal overige bijdragenTotaal overige bijdragenTotaal overige bijdragenTotaal overige bijdragen    1.818.8971.818.8971.818.8971.818.897        43.00043.00043.00043.000        98.82498.82498.82498.824    
 

Het gaat hier om incidentele bijdragen die direct of indirect via publieke middelen worden betaald. 
 

De hier opgenomen bijdrage van de gemeente Rotterdam is lager dan de afgegeven beschikking aan-
geeft. De bijdrage is opgenomen voor zover er een relatie is met de in deze jaarrekening  
verantwoordde kosten.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)    
 

LastenLastenLastenLasten    
 RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

Beheerslasten personeel Beheerslasten personeel Beheerslasten personeel Beheerslasten personeel     2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

                    

Museum Rotterdam  734.202  776.500  781.533 

Personele frictiekosten 974.986  2.600  -72.352 

Atlas Van Stolk 112.576  123.900  110.353 

         

Totale beheerslastenTotale beheerslastenTotale beheerslastenTotale beheerslasten    personeelpersoneelpersoneelpersoneel    1.821.7641.821.7641.821.7641.821.764        903.000903.000903.000903.000        819.534819.534819.534819.534    

 
    
Minder personele facilitaire lasten bij Museum Rotterdam door het thuiswerken en de daarmee 
samenhangende vermindering van emolumenten.  
Bij de Atlas minder personele facilitaire lasten doordat de noodzakelijke automatiseringskennis bij 
nader inzien in 2020 gekoppeld is aan het digitaliseringsproces dat onder activiteiten valt.  
De personele frictiekosten zijn een gevolg van het afgesproken sociaal plan, de reorganisatie en de 
daaruit volgende afgesloten vaststellingsovereenkomsten. 
 

Specificatie personele Specificatie personele Specificatie personele Specificatie personele frictiekostenfrictiekostenfrictiekostenfrictiekosten    2020202020202020    

     

Salariskosten re-integratietermijnen 467.880 

Transitievergoedingen volgens sociaal plan 433.415 

Bijkomende re-integratiekosten 19.452 

Nagekomen kosten reorganisatie 2018 54.239 

Totaal Totaal Totaal Totaal     974.986974.986974.986974.986    

 
Door de onvermijdelijke reorganisatie zijn er 11 functies binnen het museum vervallen. Met het sociaal 
plan in de hand zijn met betrokkenen afspraken gemaakt over afvloeiingsregelingen.  
 

 RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

Beheerslasten materieel Beheerslasten materieel Beheerslasten materieel Beheerslasten materieel     2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

                    

Huisvesting 868.647  983.600  982.395 

Kantoor & organisatie 219.862  243.050  206.888 

Algemene marketing 72.290  60.000  54.112 

Afschrijvingen 103.698  106.850  57.264 

Overige materiële frictiekosten 840.921  0  0 

Totale Totale Totale Totale bbbbeheerslasten materieeleheerslasten materieeleheerslasten materieeleheerslasten materieel    2.105.4182.105.4182.105.4182.105.418        1.393.5001.393.5001.393.5001.393.500        1.300.6591.300.6591.300.6591.300.659    

 
Lagere huisvestingskosten vanwege de lagere servicekosten bij het Timmerhuis. 
Bij de materiële frictiekosten gaat het voor een groot deel om gereserveerde kosten die samenhangen 
met de ontmanteling van Timmerhuis, Minervahuis en Schielandshuis en de inhuizing van de 
tentoongestelde collectie in depots.   
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Toelichting op de staat vaToelichting op de staat vaToelichting op de staat vaToelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)n baten en lasten (vervolg)n baten en lasten (vervolg)n baten en lasten (vervolg)    
 
 

Specificatie materiele frictiekostenSpecificatie materiele frictiekostenSpecificatie materiele frictiekostenSpecificatie materiele frictiekosten    2020202020202020    

Huur en servicekosten Timmerhuis 2021 152.385 

Ontruimingskosten Timmerhuis 101.582 

Inrichting extra depotruimte 20.000 

Schadevergoeding contractbreuk tentoonstelling Skyline 85.071 

Huur en servicekosten Minervahuis 2021-2025 338.500 

Ontruiming Minervahuis 22.800 

Huur en servicekosten Schielandshuis 2021 54.750 

Doorlopende contracten Schielandshuis 2021 4.500 

Extern advies reorganisatie en P&O ondersteuning 47.333 

Afwikkeling niet gebouw gebonden contracten 14.000 

Totaal Totaal Totaal Totaal     840.921840.921840.921840.921    

 
 

Activiteitslasten Activiteitslasten Activiteitslasten Activiteitslasten     RekeningRekeningRekeningRekening        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting        RekeningRekeningRekeningRekening    

    2020202020202020        2020202020202020        2019201920192019    

Collecties 616.060  492.700  591.156 

Atlas Van Stolk 344.700  320.600  436.032 

Locatie  40 -45 59.821  62.600  102.642 

Projecten Echt Rotterdams Erfgoed 250.956  156.000  267.560 

Timmerhuis tentoonstellingen 261.211  676.500  842.416 

Programma ondersteuning 589.471  770.800  756.118 

Totale Activiteitslasten Totale Activiteitslasten Totale Activiteitslasten Totale Activiteitslasten     2.122.2192.122.2192.122.2192.122.219        2.479.2002.479.2002.479.2002.479.200        2.995.9242.995.9242.995.9242.995.924    

 
Omdat het maken van nieuwe tentoonstellingen eerst werd uitgesteld (lockdown) en later geschrapt 
kon worden (subsidiekorting) is er veel minder dan gepland aan tentoonstellingen uitgegeven.  
Hogere kosten voor collecties en projecten Echt Rotterdams Erfgoed door de kosten van de stichting 
Wijkcollectie. 
 

Rentelasten/batenRentelasten/batenRentelasten/batenRentelasten/baten                                                                            €  1.049.€  1.049.€  1.049.€  1.049. 
Vanaf september 2020 moet er rente worden betaald bij de bank voor het aanhouden liquide 
middelen.  

    
Verantwoording Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Verantwoording Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Verantwoording Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Verantwoording Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT)(WNT)(WNT)(WNT)    
De WNT is van toepassing op de Stichting Museum Rotterdam.  
De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionaris in 2020is lager dan het  toepasselijk WNT 
maximum. 
Er zijn geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum 
hebben ontvangen.  


