Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 3 1 6 1 7

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

Kalverringdijk 3

Telefoonnummer

0 7 5 6 1 7 9 7 6 9

E-mailadres

info@mnuurwerk.nl

Website (*)

mnuurwerk.nl

RSIN (**)

0 0 7 4 2 6 3 8 0

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Monumenten
Kunst en cultuur - Expositie

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

Aantal medewerkers (*)

1 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

Mevr. A.M. Lutgert-Boomsma MSc

Secretaris

Ir J.A. de Graaf

Penningmeester

Drs J.W. Harting

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
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?

Het Museum van het Nederlandse Uurwerk / Museum Zaanse Tijd stelt zich ten doel
de vergroting van de belangstelling voor en de kennis over het historische Nederlandse
uurwerk en die van in en rond de Zaanstreek in het bijzonder.

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 Museum van het Nederlandse Uurwerk / Museum Zaanse Tijd richt zich op de
geschiedenis van de Zaanse klok in de context van de ontwikkeling van de tijdmeting in
Nederland. Bundeling van krachten met de in de Stichting Tijdmeetkundige Collectie
Nederland vertegenwoordigde, en eventueel andere, organisaties moet leiden tot een
zo representatief en hoogwaardig mogelijke museale collectie.
Hiertoe wordt de collectie getoond in een museual opstelling, wordt onderzoek gedaan
naar de historie van de objecten, makers en omstandigheden en wordt dit onderzoek
educatief ingezet ten behoeve van de doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden vooral gegenereerd door ontvangen van bezoekers. Daarnaast
worden boeken en andere producten verkocht in de museumwinkel en via de webshop
en worden evenmenten, lezingen, bijeenkomsten of andere manifestaties
georganiseerd.
Tevens ontvangt het museum donaties, giften en bijdragen van particuliere fondsen.
Het museum ontvangt geen subsidie van de riks- of gemeentelijke overheid.
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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.

Inkomsten worden volledig besteed aan de exploitatie van het museum en het
verwezenljken van de doelstelling.

https://mnuurwerk.nl/wp-content/uploads/Beleidsplan-2017-2021.
pdf

Open

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

De bestuursleden van het Museum van het Nederlandse Uurwerk / Museum Zaanse
Tijd vervullen hun functie om niet. Voor het betaalde personeel gelden in de sector
gebruikelijke arbeidsvoorwaarden.

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.

In 2020 zijn door corona en de hierdoor opgelegde beperkingen de activiteiten
minimaal geweest. Wel zijn een aantal verbouwingen en aanpassingen aan de nieuwe
werklijkheid opgestart en sommige reeds gerealiseerd. Andere lopen nog door in het
opvolgende jaar.
Reeds in 2020 gerealiseerde projecten zijn: de verbouwing en herinrichting van de
'groene salon', realisatie van de presentatie 'Tempus Fugit', plaatsen tourniquet bij de
nieuwe uitgang, aanschaf en installatie van een nieuw kassasysteem en vernieuwing
van de camerabewaking.
Nog doorlopende projecten zijn: verbouwing en vervanging van de huidige trap,
vernieuwing presentatie in de 'werkplaats' en op de presentatiezolder en verbouwing
t.b.v. de nieuwe uitgang.
Verder zijn gesprekken opgestart om te komen tot een nieuw 'duurzaam
exploitatiemodel' in samenwerking met de andere erfgoedpartijen op de Zaanse
Schans.

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

€

€

Materiële vaste activa

€

22.746

Financiële vaste activa

€

9.313

€

32.059

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

13.460

162.350

€

+
€

€

25.152

€

31.582

€

56.734

Totaal

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

207.869

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

96.074

150.860

31-12-2019 (*)

+

€

+
€
€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

15.293

Totaal

€

207.869

139.444

€
€

96.502

80.532

€

+
€

+
€

96.074

Bestemmingsfondsen

139.444

185.715

+
€

31-12-2020

34.855

€

175.810

+

Passiva

242.449

€

22.473

€

242.449

+

https://mnuurwerk.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-2020-st-museum-vh-nederlands-uurwerk.pdf

+
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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

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

19.264

Giften

€

19.264

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

70.162

211.067

€
€

51.890

+

€
€

51.890

+

0

+
0

€

23.533

€

23.533

+

+

€

141.316

€

234.600

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

28.202

€

51.742

Verstrekte subsidies & giften

€

30.000

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

90.692

€

82.063

Huisvestingskosten

€

19.525

€

25.903

Afschrijvingen

€

2.406

€

3.132

Financiële lasten

€

326

€

954

Overige lasten

€

13.535

€

19.840

Som van de lasten

€

184.686

€

183.634

Saldo van baten en lasten

€

-43.370

€

50.966

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://mnuurwerk.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-2020-st-museum-vh-nederlands-u
urwerk.pdf

https://mnuurwerk.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-2020-st-mus
eum-vh-nederlands-uurwerk.pdf

Open

