Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Delta Cultureel Museum Veere

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 1 3 0 5 0

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

Markt 5

Telefoonnummer

0 1 1 8 4 3 5 8 5 8

E-mailadres

museum@museumveere.nl

Website (*)

museumveere.nl

RSIN (**)

0 0 3 4 3 1 0 5 8

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Podiumkunsten

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L. Poppe-de Looff

Secretaris

R. Dekker

Penningmeester

M. Klootwijk

Algemeen bestuurslid

C. Brouwer

Algemeen bestuurslid

C. den Hamer

Overige informatie
bestuur (*)

K.Wouters

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 Delta Cultureel, roepnaam Museum Veere stelt zich ten doel Zeeuws
erfgoed en met name Veers erfgoed, zoals de gebouwen en de collectie te bewaren, te
ontsluiten, te verklaren en te vermeerderen.
Het museum wil dit doen door middel van exposities, evenementen, educatief werk en
publicaties.
In de statuten staat:
Het doel van de stichting is het beheer en de exploitaite van de zich in de kern Veere
bevindende gebouwen met deels museale functie en daarin aanwezig objecten, het
daarin tot stand brengen van culturele en daaraan verwant manifestaties van zowel
permanente als incidentele aard.

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?

Het verhaal van Veere laten zien en beleven aan de huidige en toekomstige
generaties, zodat de verbondenheid met het verleden vanzelfsprekend is.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten komen uit toegangskaartjes en de museumwinkel. Het museum
ontvangt een vast bedrag van de gemeente voor het openhouden van het Stadhuis en
incidentele subsidies voor projecten en maximaal twee exposities per jaar.
Daarnaast dragen de Vrienden van Museum Veere bij aan kosten die nodig zijn voor
onderhoud en vermeerdering van de collectie en het kunnen exposeren van de
collectie. Afgelopen jaar heeft het museum via het Kickstart Coronafonds, het
Mondriaanfonds en Erfgoed Vrijwilligers eveneens bijdragen ontvangen.

Zowel in de gebouwen als online zijn er exposities met visie op aspecten van de
Veerse geschiedenis in het bijzonder en die van Zeeland in het algemeen.
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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.

De inkomsten worden besteed aan de kerntaken (zie organisatiedoelen) van het
museum, voor zover mogelijk conform aan een jaarlijks opgestelde begroting. De
omvang van de begroting varieert jaarlijks, afhankelijk van de incidentele
fondsenwerving. Er is een eigen vermogen gereserveerd om risico's vanuit de
bedrijfsvoering op te kunnen vangen.

https://museumveere.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-Missi
e-Visie-Museum-Veere_web.pdf

Open

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

Het bestuur is onbezoldigd, de directeur is in loondienst en ontvangt een salaris
volgens de CAO.

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.

Naast de vaste opstelling zijn er verschillende wisselexposities geweest:
• Mies Callenfels-Carsten, de één na laatste Veerse Joffer
• Walviskaak aan de muur
• Verfijnd Verleden, werk van Piet Rijken
• Op reis met Willem V
• Ode aan Alma
• Hoogaars van kunstenaarscollectief Veers Oogenblik
Ook waren er ondanks de beperkte mogelijkheden gedurende een deel van het jaar
verschillende activiteiten en evenementen
* lezing Ode aan de Schotse Hooglanden
* Extra rondleidingen Piet Rijken
* Vaartochten met een hoogaars
* Maand van de geschiedenis
* Monumentendag
Het aantal scholen dat een educatieproject kwam doen was minder dan anders
vanwege de coronamaatregelen. In 2020 waren er 20 schoolklassen die naar het
museum kwamen.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Materiële vaste activa

€

18.807

€

Financiële vaste activa

€

0

€

18.807

€

+

€

Voorraden

€

12.140

€

11.838

Vorderingen &
overlopende activa

€

46.072

€

23.631

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

51.859

€

+
€

45.958

+
16.959

+
€

110.071

16.959

Totaal

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

128.878

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

44.138

€
43.386

€

+

43.121

+

€

87.524

€

Bestemmingsfondsen

€

0

€

Voorzieningen

€

0

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

41.354

€

11.127

Totaal

€

128.878

€

98.386

+
€

44.138

87.259

81.427

+
€

Passiva

98.386

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

71.378

€

136.620

Subsidies van overheden

€

64.256

€

54.672

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

57.816

Baten van subsidies

€

122.072

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

+
54.672

€
€

3.250

+

€
€

3.250

5.000

+
5.000

+

+

€

196.700

€

196.292

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

10.597

€

29.904

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

12.819

€

15.174

Personeelskosten

€

97.127

€

67.252

Huisvestingskosten

€

39.751

€

41.071

Afschrijvingen

€

4.065

€

4.846

Financiële lasten

€

310

€

581

Overige lasten

€

31.766

€

37.963

Som van de lasten

€

196.435

€

196.791

Saldo van baten en lasten

€

265

€

-499

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.

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

https://museumveere.nl/wp-content/uploads/2021/08/2020-Finan
cieel-Verslag-Museum-Veere-1.pdf

Open

