Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Het Nationaal Modelspoormuseum

Nummer Kamer van
Koophandel

0 1 0 9 8 7 9 8

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

Dr. Boumaweg 17B

Telefoonnummer

0 5 1 5 4 3 0 0 2 1

E-mailadres

secreatriaat@modelspoormuseum.nl

Website (*)

www.modelspoormsuem.nl

RSIN (**)

8 1 1 5 8 7 5 9 9

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

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

Aantal medewerkers (*)

7 5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. Onclin

Secretaris
Penningmeester

D. de Boer

Algemeen bestuurslid

S. Meijer

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De functie van secretaris wordt tijdelijk waargenomen door D. de Boer

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 heeft ten doel: het leveren van een significante bijdrage aan de
culturele en toeristische belangen van de gemeente Sneek en de provincie
Friesland.

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 verzamelen en doen tentoonstellen van Nederlandse
modeltreinen en Friese modeltrams en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het oprichten van en het samenwerken met rechtspersonen, welke zich ten doel
stellen de behartiging van belangen op het gebied van het
Nederlandse spoorwegwezen en het modelspoor in het bijzonder, alles in
de ruimste zin des woords;
Het verstrekken van advies en informatie aan belangstellenden op alle mogelijke
manieren;
Medewerking verlenen aan landelijk of regionaal georganiseerde dagen welke dagen in
het teken staan van het Nederlandse spoorwegwezen of modelspoor of een zodanig
karakter hebben dat in overeenstemming is met
het doel van de stichting;

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- Entree gelden
- Subsidies en donaties;
- Schenkingen, erfstellingen en legaten;
- Alle andere verkrijgingen en baten.
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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).

Inkomsten worden besteed aan het operatineel houden van het Modelspoormuseum,
het onderhouden en aanvullen van de collectie, het organsieren van bijzondere
tentoonstellingen en het betalen van salarissen en door vrijwilligers gemaakte
onkosten.
Reserves worden aangehouden op een renterekening.

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).

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Het personeel in loondiens ontvangt een marktconform salaris, dat zich richt naar de
Museum 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.

Jaarverslag 2020 Stichting Het Nationaal Modelspoormuseum

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

1. Terugblik 2020
Evenals bij andere musea had het jaar 2020 door corona een negatieve impact op het
bezoekersaantal van het Modelspoormuseum. Dit effect werd nog versterkt door de
onzekere situatie m.b.t. de huisvesting in het station. Daardoor konden niet alle
geplande publieksactiviteiten doorgang vinden. Het begrote bezoekersaantal kon dan
ook in 2020 niet worden gehaald en bleef steken op 9.700
In 2020 werd het beleid van wisselende vernieuwende exposities over andersoortige
thema’s in combinatie met de basis van het museum (vervoer, reizen, trein,
geschiedenis en educatie) voortgezet. Projecten waren Lego, KidsProject, de NS1100
tentoonstelling en met als hoogtepunt de tentoonstelling 75 jaar Vrijheid en De Duitse
Stoomweek. De samenwerking met ROC De Friese Poort is op niveau gebleven met
meer onderzoek naar de verbetermogelijkheden voor het museum. Er ligt nu een
ontwikkelplan bedacht door cursisten van het ROC. Ook de activiteiten op Facebook
werden verder uitgebreid. Dankzij de stringente kostenbewaking konden wij daardoor
2020 met een positief resultaat afsluiten.

N.v.t.

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

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

153.403

130.293

€

+

€

153.403

Voorraden

€

5.332

€

6.281

Vorderingen &
overlopende activa

€

6.748

€

6.645

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
130.293

€

+
€

77.233

+
€

137.017

Totaal

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

290.420

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

157.428

€
53.594

€

+

51.073

+
€

211.022

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

79.398

Totaal

€

290.420

+
€

130.648

181.721

90.159

+
€

31-12-2020

€

€
124.937

Passiva

220.452

€

38.731

€

220.452

+

+

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag
op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een
voorziening wordt gevormd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

66.496

€

119.359

Subsidies van overheden

€

34.477

€

33.897

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

30.393

€

1.898

Overige subsidies

€

16.366

€

0

Baten van subsidies

€

81.236

€

35.795

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

7.124

+

€
€

7.124

6.825

+
6.825

€
€

1.856

1.655

+

+

€

156.712

€

163.634

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

32.692

€

30.480

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

3.383

€

10.979

Personeelskosten

€

54.959

€

57.390

Huisvestingskosten

€

37.132

€

39.410

Afschrijvingen

€

4.165

€

3.510

Financiële lasten

€

605

€

570

Overige lasten

€

21.255

€

20.631

Som van de lasten

€

154.191

€

162.970

Saldo van baten en lasten

€

2.521

€

664

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.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde
vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide
financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.
Opbrengstverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en
gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke
rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen
aan de koper.

N.v.t.

Open

