Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

St. Ned. Volksbuurtmuseum
4 1 1 8 6 1 4 4

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

Waterstraat 27-29 3511BW Utrecht
0 3 0 2 3 1 8 2 9 2

E-mailadres

info@volksbuurtmuseum.nl

Website (*)

www.volksbuurtmuseum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 4 9 7 5 3 2

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

nederland
2

Aantal medewerkers (*)

7 0

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

W.J. van Gelder

Secretaris

S. Koopmans

Penningmeester

N.E.P.M. de Jonge-Wierikx

Algemeen bestuurslid

C. van den Berg

Algemeen bestuurslid

E.W.M. van Ekert

Overige informatie
bestuur (*)

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 doelstelling van de stichting is:
- het wekken van belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van de Nederlandse
volkswijken, vanuit de ervaring met de Utrechtse volksbuurt Wijk C;
- en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
- het aanleggen en beheren van een verzameling van voorwerpen, foto´s, films, dia´s
en ander audiovisueel materiaal, verhalen en documentatie in de ruimste zin van
het woord;
- het beheren van de collectie en het inrichten van een museum daarvoor;
- het exposeren en het ondernemen van andersoortige activiteiten in het verlengde
van de doelstelling;
- en al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

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?

Doelstellingen Het museum heeft voor de periode 2021-2024 de volgende
doelstellingen geformuleerd:
Het realiseren van een herinrichting waarbij ons nieuwe profiel in alle facetten
zichtbaar wordt. Het vergroten van onze zichtbaarheid en vindbaarheid als museum.
Zowel voor de (potentiele) bezoekers als voor samenwerkingspartners, met als
prioriteit de stad Utrecht en omgeving.
Het maken van tijdelijke tentoonstellingen, en de vorm kan verschillen, waarin de
diverse volksbuurten in Utrecht uitgelicht worden en de verhalen van de bewoners
verteld worden. Rond een actueel thema of vanuit de geschiedenis. Waar mogelijk in
samenwerking met de bewoners zelf. Het maken van een randprogrammering die
informeert, uitdaagt en uitnodigt tot dialoog waarbij het museum faciliteert en
stimuleert.Het op een professionele manier ontsluiten van de collectie door middel van
een gedegen collectieplan en -beleid.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het museum is deels afhankelijk van subsidie van de gemeente Utrecht, het museum
valt onder de meerjaren subsidieregeling. Daarnaast ontvangt het museum inkomsten
uit kaartverkoop, winkelverkoop, horeca en evenementen. Voor het realiseren van
projecten en tentoonstellingen worden bij diverse fondsen aanvragen ingediend.
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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).

Zie jaarverslag en jaarrekening 2021

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

https://volksbuurtmuseum.nl/anbi-2/

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

Het bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Voor het personeel hanteert het
museum de museum CAO als leidraad.

Open

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://volksbuurtmuseum.nl/anbi-2/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.817

2.072

€

+

€

1.817

+
2.072

Continuïteitsreserve

€

24.099

€

17.293

Bestemmingsreserve

€

29.808

€

18.062

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

20.074

€

+

32.957

+
€

135.748

€

137.565

https://volksbuurtmuseum.nl/anbi-2/

€
€

+

+
€

53.907

35.355

21.511

€
115.674

31-12-2020 (*)

€

54.468

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

83.658

Totaal

€

137.565

+
€

56.540

€

21.185

€

56.540

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

23.780

€

28.741

Subsidies van overheden

€

182.876

€

133.096

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

48.625

€

39.977

Overige subsidies

€

€

7.988

Baten van subsidies

€

€

181.061

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+
231.501

€
€

4.692

+

€
€

4.692

2.867

+
2.867

€
€

1.431

+

+

€

261.404

€

212.669

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

3.132

€

1.897

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.449

€

2.023

Personeelskosten

€

106.833

€

92.421

Huisvestingskosten

€

63.799

€

67.739

Afschrijvingen

€

821

€

806

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

66.818

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

44.709

242.852

€

209.595

18.552

€

3.074

+

+
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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.

In de financiële jaarrekening geven wij een overzicht van de baten en lasten in 2021.
Hoewel het wederom een uitzonderlijk jaar was door de coronacrisis hebben we het
jaar afgesloten met een positief saldo van 18.552,00 euro. Dit is ondanks de lagere
entreegelden te danken aan de bijdragen van fondsen en de gemeente Utrecht die
zowel voor diverse projecten en ter ondersteuning bijdragen hebben toegekend. Met
daarbij de verhoogde reguliere subsidie komen we positief uit. Daarnaast zijn we met
het oog op de onzekere periode zeer voorzichtig geweest met uitgaven. Dit vertaalt
zich met name in een verlaging van de organisatiekosten, de publiciteitskosten en de
collectiekosten. Ook zijn de internet- en beveiligingskosten omlaag gegaan. In 2020
hebben we op deze vlakken een aantal vernieuwingen door moeten voeren die
kostbaar waren. De tentoonstellingskosten zijn een stuk hoger, hier staan echter de
extra inkomsten van de fondsen tegenover. M.b.t. de hoge administratiekosten; de
uiteindelijke afrekening van de accountantskosten 2020 was een stuk hoger dan
opgenomen alsnog te betalen. In 2021 zit dus een gedeelte van de afrekening
accountantskosten controle 2020. Daarnaast zijn we overgestapt op een ander
administratiesysteem wat kosten met zich meebracht voor inrichting. Ook moest er een
aanpassing ingevoerd worden voor het gebruik van het nieuwe kassasysteem. De
ontvangen gelden van de NOW zijn niet opgenomen aangezien de verwachting is dat
deze gelden moeten worden terugbetaald. Het positieve resultaat ad € 18.552,00 is als
volgt verdeeld op de balans: de toegekende extra subsidie van de Gemeente Utrecht
inzake noodsteun ad € 11.746,00 is toegevoegd aan de reeds in 2020 gevormde "
bestemmingsreserve Corona ". Het restantbedrag is toegevoegd aan de Algemene
Reserve.

https://volksbuurtmuseum.nl/anbi-2/

Open

