Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Museon
4 1 1 6 0 1 1 2

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

Stadhouderslaan 37, 2517HV, Den Haag
0 7 0 3 3 8 1 3 3 8

E-mailadres

info@museon.nl

Website (*)

www.museon.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 4 7 2 5 1 0

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

4 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2 3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P. de Haan

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

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bestuur wordt uitsluitend gevormd door de directeur die onder toezicht staat van
een Raad van Toezicht, bestaande uit zes personen.

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?

"Het bevorderen bij een breed publiek van kennis en belangstelling voor de
ontwikkelingen op het gebied van mens- en natuurwetenschappen; het doorgeven van
kennis over het menselijk leven, de natuur en onze planeet aan allen, die daarvoor een
nieuwsgierige belangstelling koesteren, op zodanige wijze, dat zij daardoor verwonderd
en geïnspireerd raken, kennis die essentieel is voor een duurzame samenleving en
voorts het bevorderen van alles wat in brede zin bijdraagt tot de maatschappelijk
relevante educatie en popularisering van wetenschappen en cultuur in al hun facetten,
alsmede alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in
de ruimste zin van het woord.
De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

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?

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van:
a. het inrichten, in stand houden en exploiteren van een museum, het Museon, welk
museum een permanente instelling is, in dienst van de gemeenschap en haar
ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, welke de materiële getuigenissen van de
mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en
hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen;
b. het organiseren van educatieve activiteiten;
c. het vormen, beheren, behouden, documenteren en onderzoeken van een kwalitatief
representatieve collectie op natuur- en menswetenschappelijk terrein;
d. het tentoonstellen van delen van de collectie van het Museon in hun onderlinge
samenhang;
e. het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen;
f. het verzorgen van populair wetenschappelijke publicaties;
g. (vanaf 1 jan 2022) directe en indirecte exploitatie van het Omniversum te
’s-Gravenhage

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit:
a. de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande
activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
b. subsidies van de gemeente Den Haag en/of andere publiekrechtelijke lichamen en
retributies;
c. giften, donaties en vrijwillige bijdragen van natuurlijke- of rechtspersonen;
d. erfstellingen en legaten; en
e. alle andere baten en inkomsten.
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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).

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

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

De inkomsten worden volledig besteed aan de exploitatie van het Museon. De liquide
middelen staan op bankrekeningen en spaarrekeningen. Er wordt niet belegd.

https://www.museon.nl/files/2021-05/1622035990_beleidsplan-20
21-2024.pdf

Open

Voor het gehele personeel, inclusief de directeur, geldt het gemeentelijke CAO. In 2021
is overgegaan naar het museum-CAO. Alle medewerkers ontvangen een bezoldiging
die lager is dan het algemeen WNT-maximum. De leden van de Raad van Toezicht
kunnen een vergoeding ontvangen van € 1375. De voorzitter van de Raad van
Toezicht ontvangt € 1850 exclusief onkosten.

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.museon.nl/files/2021-05/jaarrek2020-def-handtek.pdf

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

20.500

€

20.100

Materiële vaste activa

€

606.100

€

739.600

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

626.600

€

759.700

+

Voorraden

€

21.500

€

33.600

Vorderingen &
overlopende activa

€

813.200

€

1.124.800

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

3.506.300

€

2.587.400

+
€

+
€

4.341.000

Totaal

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

4.967.600

€

381.400

€

500.000

Bestemmingsreserve

€

544.800

€

645.700

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

+
926.200

€

1.145.700

Bestemmingsfondsen

€

209.600

€

10.700

Voorzieningen

€

2.527.300

€

2.060.000

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

1.304.500

€

1.289.100

Totaal

€

4.967.600

€

4.505.500

+
€

+

€

3.745.800

+
€

+

Continuïteitsreserve

4.505.500

https://www.museon.nl/files/2021-05/jaarrek2020-def-handtek.pdf

+

+
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Staat van baten en lasten

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

€

745.200

€

1.238.500

Subsidies van overheden

€

5.411.300

€

4.710.800

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

306.300

Overige giften

€

31.500

€

36.500

Giften

€

69.800

€

406.400

Financiële baten

€

€

300

Overige baten

€

€

€

+
5.411.300

38.300

+

€

+

€

4.710.800

€

1.600

€

63.600

+

+

€

6.226.300

€

6.357.600

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

797.900

€

1.089.800

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

700

€

200

Communicatiekosten

€

214.100

€

314.800

Personeelskosten

€

3.368.200

€

3.262.000

Huisvestingskosten

€

1.078.600

€

1.232.300

Afschrijvingen

€

185.300

€

155.600

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

346.400

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€

€
€

306.100

5.991.200

€

6.360.800

235.100

€

-3.200

+

+
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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.

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

Het batig saldo over 2020 is ontstaan door ontvangen steunmaatregelen van de
overheid. Deze hebben de inkomstenderving, die door de coronacrisis ontstond,
gecompenseerd. Er is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit vanwege het risico tot
besmetting met corona. Voor de verbetering in diverse ruimtes van de luchtkwaliteit is
een voorziening getroffen. Het resterende bedrag is toegevoegd aan een
bestemmingsfonds dat in het leven is geroepen om de gevolgen van de coronacrisis in
2021 het hoofd te bieden. Voor verdere mutaties in de bestemmingsreserves wordt
verwezen naar de jaarrekening die te vinden is via onderstaande link.

https://www.museon.nl/files/2021-05/jaarrek2020-def-handtek.pdf

Open

