Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vrienden van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement
4 1 1 7 7 8 0 3

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

Steenweg 6, 3511 JP Utrecht
0 6 2 2 6 9 4 9 2 2

E-mailadres

ronaldvanmaldegem@xs4all.nl

Website (*)

https://www.museumspeelklok.nl/steun-ons/introductie/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 4 2 0 5 1 0 3

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
0 , 0
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

S. Dijkgraaf

Secretaris

J. Wagenaar

Penningmeester

R. van Maldegem

Algemeen bestuurslid

R. Wolbrink

Algemeen bestuurslid

T. Verdijk

Overige informatie
bestuur (*)

W. de Koning

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?

De Stichting Vrienden van Museum Speelklok ("Stichting Vrienden") ondersteunt het
Museum Speelklok ("Museum") middels het bijeenbrengen van gelden voor de
aankoop, restauratie en tentoonstelling van collectiestukken en andere materialen ten
dienste van het Museum en voorts middels financiële ondersteuning van het Museum
in brede zin. Stichting Vrienden betrekt derden bij de activiteiten van Stichting Vrienden
met betrekking tot het Museum en onderhoudt contacten met hen die Stichting
Vrienden in financiële zin steunen ("Vrienden") bij diverse gelegenheden.

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?

Instelling organiseert bijeenkomsten om bestaande "vrienden" in verbinding te houden
met het Museum en potentiële nieuwe "vrienden" te werven. Hiermee wordt het fonds
in stand gehouden en mogelijk uitgebreid. Het bestuur staat nauw in contact met de
directie van het museum om de beschikbare middelen daar waar nodig in te zetten of
eventuele andere ondersteuning te geven. Om het vermogen in stand te houden wordt
de beleggingsportefeuille beheerd en de exploitatie van het onroerend goed
uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd daar waar het nodig is, in de
eigen tijd van de bestuurders en voor enkele taken door een medewerker die
ingehuurd wordt. Op deze wijze kan de stichting het museum maximaal ondersteunen.
Ondersteuning van het museum wordt ook gegeven door een relatief lage huurprijs in
rekening te brengen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

"Vrienden" die een jaarlijkse of éénmalige donatie geven, of eventueel een legaat
nalaten.
Opbrengsten van activiteiten met name de opbrengsten van het jaarlijkse Utrecht
diner, waar ook beschikbare items worden geveild.
Rendement op de beleggingsportefeuille
Rendement op het beheerde onroerend goed.
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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).

Een deel van het vermogen staat op een spaarrekening. Een ander deel is belegd,
waarbij het beheer is uitbesteed.Een ander deel van het vermogen zit in onroerenend
goed waarvan de het positieve exploitatie resultaat aan het vermogen wordt
toegevoegd. Waarbij aangetekend dat het museum een lage huur betaald. Waar
gewenst staat de stichting garant voor het museum. Vanuit de opbrengst uit het
vermogen worden bijzondere projecten in het museum gefinancierd. Tot slot kan de
stichting het museum ondersteunen bij onverhoopte explotatie tekorten.

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

Open

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

Het bestuur vericht haar taken onbezoldigd.

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.

Door het Coronajaar zijn het aantal activiteiten voor "vrienden" beperkt gebleven tot
een bijeenkomst waarin de werking en de invloed van de kunsthandel is besproken.
Daarnaast heeft de Stichting het museum ondersteunt door tijdelijk huuruitstel te
verlenen. Dit is in hetzelfde boekjaar volledig ingelopen. Daarnaast zijn de reguliere
activiteiten die gemoeid gaan met de verhuur van het in bezit zijnde vastgoed
uitgevoerd.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.953.894

1.981.262

€

+

€

1.953.894

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

13.449

€

23.828

Effecten

€

912.824

€

873.944

Liquide middelen

€

310.683

€

379.647

+
1.981.262

+

+
€

1.236.956

1.277.419

+

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

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

Totaal

Passiva

€

3.190.850

31-12-2019 (*)

€
€

2.500.000

€
631.224

€

+

3.258.681

533.445

+

€

3.131.224

€

3.033.445

Bestemmingsfondsen

€

30.108

€

30.108

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

151.005

Kortlopende schulden

€

29.518

€

44.123

Totaal

€

3.190.850

€

3.258.681

+
€

2.500.000

+

+

Het resultaat van het boekjaar is toegevoegd aan de overige reserves. Vanweg de ruime financiële positie zijn de hypotheken afgelost. Het koersresultaat
op de effecten is in de portefeuille gehouden.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

18.500

€

15.000

Giften en donaties van particulieren

€

18.160

€

18.225

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

18.160

€

18.225

Financiële baten

€

39.161

€

89.614

Overige baten

€

350

€

57.175

€

99.711

+

+

97.410

€

+

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

175.882

277.424

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

27.368

€

27.368

Financiële lasten

€

2.506

€

6.389

Overige lasten

€

48.229

€

104.339

Som van de lasten

€

78.103

€

138.096

Saldo van baten en lasten

€

97.779

€

139.328

+

+
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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.

Ondanks dat er nagenoeg geen activiteiten hebben kunnen plaatsvinden, zijn de baten
van "ondernemersvrienden" toegenomen. Het lage activiteitenniveau is ook terug te
zien in de lagere overige baten en de hieraan gerelateerd overige lasten. Het restant
verschil in resultaat ten opzichte van het vorig jaar, is toe te wijzen aan het resultaat op
de beleggingsportefeuille.

Open

