Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Stadsmuseum Groenlo

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 4 1 5 8 1

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

Mattelierstraat 33, 7141 BP Groenlo

Telefoonnummer

0 5 4 4 4 6 2 6 6 8

E-mailadres

info@stadsmuseumgroenlo.nl

Website (*)

www.stadsmuseumgroenlo.nl

RSIN (**)

8 0 2 0 8 8 7 6 4

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
0

Aantal medewerkers (*)

3 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. Tank

Secretaris

M. Wijgerink

Penningmeester

F. Denie

Algemeen bestuurslid

R. Rasquin

Algemeen bestuurslid

T. Lageschaar

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

vlg art. 2 statuten: De stichting heeft ten doel het bevorderen van promotionele,
culturele en museale activiteiten in Groenlo 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 ondermeer te verwezenlijken door het beheren,
exploiteren en verhuren van accomodatie ten behoeve van genoemde activiteiten.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

exploiteren van museum
Stadsmuseum Groenlo is van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 16.30
uur toegankelijk voor het publiek
Stadsmuseum Groenlo ondersteunt onderzoek naar de geschiedenis van Groenlo en
haar omgeving

de inkomsten bestaan uit: subsidies, entreegelden bezoekers, opbrengsten via de
museumkaart, giften en verkoop van historische boeken.
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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.

exploitatiekosten museum, uitgaven ten behoeve van onderzoek
voor geplande aanpassingen van het museumgebouw of eventuele verhuizing naar
een ander museumgebouw worden gelden gereserveerd.

Open

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

het bestuur van Stichting Museum ontvangt geen vergoeding voor haar
werkzaamheden. Zij kunnen uitsluitend de door hun gemaakte kosten, die verband
houden met het museum, declareren.

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.

Activiteitenprogramma 2021
Hieronder volgt een opsomming van het activiteitenprogramma 2021 zoals dit in 2020
aan de gemeente is voorgelegd. Het programma is voor zover niet belemmerd door de
COVID-19 maatregelen uitgevoerd.
Het Stadsmuseum Groenlo:
Verwerft, behoudt, onderzoekt, documenteert, presenteert en geeft bekendheid aan
de materiële en immateriële getuigenissen van de stad Grol voor, tijdens en na de
Tachtigjarige oorlog voor studie, educatie en genoegen.
Werkt met Stichting Oude Calixtus aan de totstandkoming in de Oude Calixtuskerk
van het ‘Museum 1627 – Het Andere Verhaal –‘, het museum over de
Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek.
Biedt scholen educatiemogelijkheden over de rol van de stad Grol in de 80-jarige
oorlog.
Neemt deel aan de Nationale Museumweek, Open Monumentendag en andere
museumdagen.
Participeert in de Slag om Grolle-evenementen.
3/3
Jaarverslag 2021 Stadsmuseum Groenlo
Werkt de inrichting tot Museum van de 80-jarige Oorlog verder uit.

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

De dagelijkse werkzaamheden van het museum worden uitgevoerd door vrijwilligers
waarvoor zij een uurvergoeding van € 2,- ontvangen. De vergoedingen vallen binnen
de fiscale onkostenvergoedingen voor vrijwilligres

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 2 0 2 1

– 1 2

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

€
€

€
€

443.002

447.281

€

+

€

443.002

Voorraden

€

3.806

€

3.763

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.516

€

4.110

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
447.281

€

+
€

130.251

+
€

143.977

138.124

+
Totaal

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

€

586.979

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

78.759

149.845

€

+

585.405

146.992

+
€

228.604

212.332

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

342.188

€

345.964

Kortlopende schulden

€

16.187

€

27.109

Totaal

€

586.979

€

585.405

+
€

65.340

€

€

€
136.655

Passiva

+

+

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving en met wettelijke
bepalingen inzake de jaarrekening. Voorts is rekening gehouden met het bepaalde in de Richtlijn C.1. Kleine organisaties zonder winststreven.
Materiele vaste activa
Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gebaseerd op verwachte economische
levensduur. De afschrijving op gebouwen zijn berekend op basis van de annuïteit, gelijklopend met het aflossingsschema van de 40 jarige hypothecaire
annuïteitenlening verstrekt door de gemeente Oost-Gelre.Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met de op balansdatum verwachte bijzondere
waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

58.070

€

60.897

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

6.993

€

5.027

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€
€

0

€

58.070

+
0

60.897

€

+

+
65.063

€

+

€
€

+
65.924
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

50.801

Som van de lasten

€

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

€

+

€

0

0

€
€

51.312

50.801

€

51.312

€

8.060

€

6.249

Saldo financiële baten en lasten

€

-11.409

€

-11.571

Saldo baten en lasten

€

2.853

€

3.041

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.

+

De kosten van beheer en administratie zijn voor 2021 al volgt onder te verdelen:
personeelslasten
€
8.060
afschrijvingen
4.279
huisvestingskosten
- 13.028
verkooplasten
4.800
algemene lasten
6.466
bestemmingsreserve
- 13.546
Door coronamaatrgelen was het aantal museumbezoekers in 2021 net zoals in 2020
ten opzichte van 2019 sterk gedaald. De keerzijde daarvan was wel dat de
personeelslasten, de vergoeding aan vrijwilligers en ook de energielasten in dat jaar
afnamen,

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

