Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Stedelijk Museum Schiedam

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 4 2 9 1 8 0

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

Hoogstraat 112-116, 3111 HL Schiedam

Telefoonnummer

0 1 0 2 4 6 3 6 6 6

E-mailadres

info@stedelijkmuseumschiedam.nl

Website (*)

www.stedelijkmuseumschiedam.nl

RSIN (**)

8 1 6 0 6 0 3 3 2

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

Aantal medewerkers (*)

1 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4 2

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Visée, Pascal Hubert Joseph Marie

Secretaris

Bodewes, Anke Marieke Walburgis

Penningmeester

Princen, Jeroen Gerardus

Algemeen bestuurslid

de Vos, Theunis Hendrik

Algemeen bestuurslid

van der Avert, Franciscus Jacobus

Overige informatie
bestuur (*)

Karaaslan, Halil Ibrahim

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?

De stichting stelt zich ten doel:
- het instandhouden en beheren van een museum ten behoeve van de collectie van de
Gemeente Schiedam, zoals bedoeld in de statuten van de Internationale Council of
Museums artikel II 1 (2001), of de in de daarvoor in de plaats komende vergelijkbare
regeling;
- de museale collecties cultuurhistorische en kunstvoorwerpen van de Gemeente
Schiedam in stand houden, te beheren, te verbeteren en voor eenieder toegankelijk te
maken en te houden;
- het organiseren en (doen) uitvoeren van alle activiteiten die het inzicht in en voor de
collecties, haar geschiedenis en haar context te bevorderen, met inbegrip van de
omstandigheden waaronder de objecten die tot de collectie behoren zijn ontstaan en
de verschijnselen die daartoe hebben bijdragen of bijdragen;
- geen winstoogmerk beogen.

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 Stedelijk Museum Schiedam is een plek van ontmoeting, voor Schiedammers én
alle Nederlanders, waar je via kunst en verhalen verdiept in de ander, waar je zelf kan
programmeren, waar het nooit af is, waar we niet moeilijk doen en blijven
experimenteren.
We hebben een publieksgericht aanbod rond moderne en hedendaagse kunst en
geschiedenis. Dit doen we door het maken van tentoonstellingen en het organiseren
van activiteiten en onderwijs programma's voor scholen.Daarnaast doen we aankopen
voor de collectie, die we beheren voor de gemeente Schiedam.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten en het vermogen van de stichting worden gevormd door:
- opbrengsten uit eigen activiteiten en verkopen;
- subsidies en overige bijdragen uit overheidswege;
- donaties en sponsering;
- al hetgeen de Stiching door voorts door erfstelling, legaat, scheken of op enigerlei
anderzijds verkrijgt;
-alle baten uit wettige activiteiten.
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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).

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft de laatste jaren gebouwd aan een gezonde
financiële basis. Alle processen van de financiële bedrijfsvoering zijn gestroomlijnd,
inkomsten en uitgaven zijn in balans. Sinds 2016 hebben we elk jaar een goed
exploitatieresultaat behaald, waardoor het mogelijk was om voldoende eigen vermogen
op te bouwen. In 2019 zijn we begonnen met de vorming van twee
bestemmingsreserves om te kunnen investeren in tentoonstellingen en het masterplan
en eventuele tegenvallers op te vangen.

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 Stichting volgt haar eigen arbeidsvoorwaardenregeling voor de directie en het
personeel. Een functie binnen de Raad van Toezicht is 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.

zie jaarverslag

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

https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/wp-content/uploads/20
21/04/SMS-Jaarverslag-2020-DEF.pdf

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

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

146.065

€

+

€

146.065

97.671

180.074

€

18.759

€

419.429

+
180.074

€
1.858.264

€

+
€

740.840

+
€

1.955.935

Totaal

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

2.102.000

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

520.076

€

500.000

Bestemmingsreserve

€

54.856

€

109.712

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+
574.932

€

609.712

Bestemmingsfondsen

€

211.531

€

196.455

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.315.537

Totaal

€

2.102.000

+
€

+

€

1.179.028

+
€

Passiva

1.359.102

€

552.935

€

1.359.102

+

https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/wp-content/uploads/2021/04/SMS-Jaarverslag-2020-DEF.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

€

2.460.049

€

2.426.164

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

60.000

€

0

Overige subsidies

€

112.673

€

32.712

Baten van subsidies

€

2.632.722

€

2.458.876

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

100.000

Financiële baten

€

0

€

10

Overige baten

€

652.366

€

1.439.637

€

+

€

0

+

100.000

€

+

+

+

€

3.285.088

€

3.998.523

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

595.768

€

1.197.141

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

1.231.456

€

1.269.538

Huisvestingskosten

€

1.091.208

€

755.301

Afschrijvingen

€

34.166

€

39.345

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

202.353

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

149.841

202.990

€

€
€

193.727

3.304.792

€

3.658.042

-19.704

€

340.481

+

+
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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://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/wp-content/uploads/20
21/04/SMS-Jaarverslag-2020-DEF.pdf

Open

