Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Bijbels Museum
4 1 1 9 9 2 1 1

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

(kantoor) Nieuwe Herengracht 18, 1018DP Amsterdam
0 2 0 6 2 4 2 4 3 6

E-mailadres

info@bijbelsmuseum.nl

Website (*)

bijbelsmuseum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. C. F. (Carolien) Croon (directeurr/bestuurder)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Er is een Raad van Toezicht. Namen van de toezichthouders staan gepubliceerd op de
website.

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 om in een museale context informatie en documentatie over
de geschiedenis, achtergrond, inhoud en invloed van de Bijbel te verschaffen.
Het museum brengt inspiratie, bezinning en bezieling aan een breed publiek van
mensen die wel en mensen die niet geloven.

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 Bijbels Museum produceert reizende tentoonstelling met overwegend nieuwe
kunst, vaak in opdracht van het museum gemaakt. Het museum presenteert deze
tentoonstellingen bij partnerlocaties in het hele land. Dat kunnen bijvoorbeeld
collega-musea zijn, grote monumentale kerken of publieke instellingen. Ieder jaar is er
minstens één reizende tentoonstelling op meerdere locaties te zien. De
tentoonstellingen hebben altijd een relatie met de Bijbel. Vaak zijn thema's breed
gekozen, zodat ze een breed publiek aanspreken. Op de website en onze sociale
media is veel informatie te vinden over de presentatie van de tentoonstellingen en de
partnerlocaties.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. Giften van Vrienden van het Bijbels Museum
2. Legaten
3. Bijdragen van publieke en private (cultuur-) fondsen aan tentoonstellingen
4. Baten ontvangen van instellingen met en zonder winstoogmerk
5. Bijdragen van locatiepartners aan de tentoonstellingen
6. Sponsoring
7. Uit kaartverkoop voor activiteiten en evenementen
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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).

De inkomsten worden besteed aan de 'kernexploitatie'; de compacte
projectorganisatie, die het hele jaar door werkt aan het ontwikkelen, produceren en
presenteren van tentoonstellingen, aan de tentoonstellingen zelf en aan de marketing
en communicatie van de tentoonstellingen.

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

Het meerjarigbeleidsplan wordt eind 2021 door de raad van toezicht
vastgesteld. Een samenvatting is eind 2021 op de website te raadplegen.

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

Voor de medewerkers, inclusief de directeur/bestuurder, wordt het salarisgebouw van
de Museum CAO aangehouden. Overige bepalingen in de Museum CAO gelden niet
voor de medewerkers. De raad van toezicht werkt 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.

In de bestuursverslagen van de afgelopen jaren wordt uitvoerig verslag gedaan van de
activiteiten. Ook (het archief op) de website is raadpleegbaar voor een overzicht van
activiteiten. Zie ook: https://www.bijbelsmuseum.nl/over-ons/jaarverslagen/. Het
jaarverslag 2020 zal eind augustus 2021 worden gepubliceerd in een nieuw format.
Ook de jaarrekening zal daarin worden opgenomen.

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

https://www.bijbelsmuseum.nl/over-ons/jaarverslagen/

Het eigen vermogen van de stichting staat gespreid op spaarrekeningen bij twee
banken. Dit vermogen is van belang om schommelingen op te kunnen vangen. Met
name de ontvangsten in de vorm van legaten wisselen jaarlijks sterk.

Open

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

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

1.857

Financiële vaste activa

€

2.617

€

580

€

2.617

€

2.437

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

89.258

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
490.629

€

+

€

369.396

31-12-2019 (*)

€

+

233.506

+

€

369.396

€

233.506

Bestemmingsfondsen

€

74.428

€

80.678

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

138.680

Totaal

€

582.504

285.365

558.728

+
€

579.887

844.093

+

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

€

€

Totaal

+

Passiva

582.504

Toelichting is opgenomen in de jaarrekening.

+
€

846.530

€

532.346

€

846.530

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

21.333

Overige baten particulieren

€

143.932

Som van baten van particulieren

€

165.265

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

8.719

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

297.916

€

102.084

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

131.963

€

259.494

Som van de geworven baten

€

603.863

€

539.713

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

41.723

€

44.723

Overige baten

€

7

€

100.003

Som van de baten

€

645.593

€

684.439

€

+

+

+

€

8.343

€

169.792

€

178.135

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

0

€

0

Wervingskosten

€

122.392

€

110.748

Kosten beheer en administratie

€

384.780

€

362.368

Som van de lasten

€

507.172

€

473.116

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

300.793

€

285.850

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.531

€

-1.518

Saldo baten en lasten

€

135.890

€

209.805

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.

+

Toelichting is opgenomen in de jaarrekening.
De jaarrekening 2020 wordt eind augustus 2021 gepubliceerd op de website van de
stichting in het Jaarverslag 2020.

https://issuu.com/marreveld/docs/_bm_jaarverslag_2020_singl
e_pages_20210921

Open

+

