Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Princenhaags Museum
4 1 1 0 6 6 8 5

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

Princenhaags museum, Haagweg 334, 4813XE Breda

Telefoonnummer
E-mailadres

Info@princenhaagsmusem.nl

Website (*)

www.princenhaagsmuseum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 7 3 8 2 1 3

Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Monumenten
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

4 7

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

Rini van der Linden

Secretaris

Frans Langen / René Koenraads

Penningmeester

Martin Wildeboer

Algemeen bestuurslid

Mart van den Berg, Chantal Hermes, Peter van der List

Algemeen bestuurslid

Ab van Olphen, Kees van Oosterhout

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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 Princenhaags Museum heeft zich ten doel gesteld het culturele erfgoed
van het dorp Princenhage te bewaren, te documenteren en door thema
tentoonstellingen dichter bij haar bewoners, oud-bewoners en alle andere
belangstellenden te brengen.

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?

De eerste drie maanden en de laatste drie maanden van het jaar organiseert het
Princenhaags museum zelf erfgoed tentoonstellingen. In de tussenliggende periode
biedt het Princenhaags museum anderen de gelegenheid te exposeren dan wel een
tentoonstelling in te richten. Ook de huiskamer en de tuin worden beschikbaar gesteld
voor activiteiten die verband houden met de doelstelling van de stichting. Het
Princenhaags museum kan rekenen op een groot aantal vrienden dat het museum
financieel ondersteunt.
Verder is er naast het bestuur een aanzienlijke groep vrijwilligers in diverse
werkgroepen op allerlei gebied actief. Het bestuur verdeelt in overleg de taken voor de
werkgroepen die zich onder andere bezighouden met het gebouw en de tuin,
archiveren/conserveren van de collectie, exposities, interviews, publicaties en
monumenten in Princenhage.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het Princenhaags museum krijgt een erfgoedsubsidie van de gemeente Breda.
Voor het vernieuwen van de website is door het Prins Bernard Cultuurfonds eenmalig
een subsidie in het vooruitzicht gesteld.
Ook heeft het museum zo'n 200 “Vrienden van het museum” die jaarlijks elk een
minimum bedrag van € 25,00 schenken.
Andere bronnen van inkomsten zijn entree gelden, donaties en sponsoring.
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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 Princenhaags museum heeft de beschikking over een prachtig gerenoveerd pand
waaraan tevens een mooie uitbouw van ruim 120 m2 is gerealiseerd, het geheel is
grotendeels omgeven door een mooie tuin.
De vaste kosten bestaan uit: onderhoud gebouw/tuin, energie, gemeentelijke
belastingen, verzekeringen.
De variabele kosten bestaan uit: de te houden erfgoedtentoonstellingen en
archivering/digitalisering van de collectie, administratiekosten.
Er is een kleine, noodzakelijke, reserve welke wordt aangehouden op een
spaarrekening.

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

https://www.princenhaagsmuseum.nl/
https://www.anbi-s.nl/?s=stichting+princenhaags+museum

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

Alle werkzaamheden worden geheel belangeloos gedaan door zowel de leden van het
stichtingsbestuur als wel door de vele andere enthousiaste vrijwilligers.

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.

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

Open

Door de “coronacrisis” is het jaar 2020 helaas anders verlopen dan gepland.
Een valse start gemaakt met een mooi ingerichte tentoonstelling over voormalig
stadsarchivaris Jacques Brekelmans en geëindigd met een voortijdig afgebroken
tentoonstelling over De Haagweg, een van de oudste steenwegen van Nederland.
In de tussenliggende periode waren een aantal bijzondere tentoonstellingen gepland,
waarvan alleen die van Frans van Veen & Moniek de Wijk door kon gaan.

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

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

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

82

Giften

€

5.302

€

Financiële baten

€

6.606

€

Overige baten

€

382

€

€
€

2.400

€

+

€
€

2.400

+
0

€
€

5.220

+

€

+
0

+

+

€

14.690

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

3.192

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

1.323

Overige lasten

€

10.619

Som van de lasten

€

18.834

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-4.144

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€

3.700

€
€

+

€

+
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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.

Door corona zijn praktisch alle tentoonstellingen en andere activiteiten in 2020
vervallen. Als gevolg hiervan zijn de inkomsten fors teruggelopen en is er een negatief
resultaat geboekt van € 4144,- Dit negatieve resultaat is gecompenseerd door
éénmalige onttrekking van dit bedrag aan de - bescheiden en noodzakelijke- algemene
reserve.

Open

