Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Weverijmuseum Geldrop
4 1 0 8 8 5 2 5

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

Molenstraat 21 5664 HV Geldrop
0 4 0 2 8 6 3 5 7 4

E-mailadres

info@weverijmuseum.nl

Website (*)

www.weverijmuseum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 4 7 2 6 8 0 2

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

8 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

J. van der Meij

Secretaris

R. Theunissen

Penningmeester

R. Vos

Algemeen bestuurslid

J. van Stratum

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?

a. het verzamelen, conserveren en exposeren van getouwen, machines, hulpmiddelen,
apparatuur, documentatie en ander objectenop het gebied van textielfabricage, in het
bijzonder maar niet uitsluitend de weeftechniek en de mechanisatie en technische
ontwikkeling daarin, alsmede van voortgebrachte goederen;
b-Het inrichten van daarvoor nodige ruimten en die toegankelijk maken voor het
publiek op door het bestuur te bepalen wijze;
c-Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
2 De stichting dient het algemeen belang
3 De stichting heeft geen winstoogmerk

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?

Er is gekozen voor een werkend weverijmuseum, dat een overzicht geeft van de
mechanische en technische ontwikkeling op weverijgebied en dat gespecificeerd naar
garensoort. Deze ingeslagen weg zal als hoofdlijn worden ingezet en door
ondersteunende activiteiten worden versterkt.
Toekomstvisie van het Weverijmuseum met inachtneming van de volgende vitale
funkties waardoor het museum:
- vanuit haar bijzondere identiteit wordt verbonden met creatieve industrie en onderwijs;
-een professionaliseringsslagmaakt om ten minste aan de eisen van de tijd te kunnen
voldoen
-invulling geeft aan nieuwe en flexibele museale concepten
-een onderbouwing heeft voor vertaling van visie naar investering;
-beschikt over een krachtig business, marketing en communicatieplan

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1- Entreegelden en rondleidingen
2-verkopen van geweven goederen
3-verkoop van niet alcoholische dranken
4- Gemeentelijke subsidie
5-Vrijwillige bijdragen
6- Financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden Weverijmuseum Geldrop
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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.

onderhoud van de oude weefmachines
produktie van theedoeken, tafellakens, e.d
opbouwen van een documentatiecentrum
opzetten van een winkel voor de verkoop van de geproduceerde artikelen
kosten van het gebouw zoals huur en schoonmaakkosten
het vermogen is voor 25000 euro op een spaarrekening gezet

Open

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

noch de bestuursleden noch de vrijwilligersverbonden aan het museum genieten enige
vorm van beloning anders dan een vergoeding voor hun gemaakte kosten

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.

verkoop van zelf geweven artikelen
geven van rondleidingen langs ondermeer werkende weefmachines
verstrekken van informatie omtrent de textielproduktie met de oude weefmachines

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

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

48.239

€

43.690

Vorderingen &
overlopende activa

€

7.182

€

5.197

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
€

33.102

+
€

90.332

81.989

+
Totaal

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

€

90.332

€

+
€

€
34.911

€

69.282

81.989

+
€

69.282

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

81.989

€
€

21.050

+
€

81.989

+

Alle aktiva en passiva zijn tegen nominale waarde gewaardeerd
De voorraden bestaan uit grondstoffen: garens, eindprodukten zoals theedoeken en tafelkleden
Vorderingen betreft BTW vierde kwartaal 2020
Voorzieningen zijn gevormd voor onderhoud machines en opbouw documentatie

90.332

+
€

81.989
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

36.355

€

52.081

Subsidies van overheden

€

64.389

€

64.389

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

16.400

€

2.930

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

80.789

+

67.319

€
€

0

+

+
0

+

+

€

117.144

€

119.400

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

12.668

€

11.422

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

8.944

€

9.767

Huisvestingskosten

€

77.635

€

73.514

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

30.443

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

15.984

129.690

€

110.687

-12.546

€

8.713

+

+
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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.

Bedragen zijn nominaal gewaardeerd.
Inkomsten uit verkopen en levering van diensten zijn entreegelden en verkopen textiel
en smeerkussens.
Subsidies overheden betreft een subsidie van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Subsidies anderen betreffen uitkeringen i.v.m. corona
Huisvesting is met name de huur betaald aan de gemeente Geldrop-Mierlo.
Overige lasten betreffen advieskosten en dotaties aan voorzieningen.

Open

