Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 3 4 2 9 5

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

Lange Haven 74

Telefoonnummer

0 1 0 2 4 6 9 6 7 6

E-mailadres

info@jenevermuseum.nl

Website (*)

www.jenevermuseum.nl

RSIN (**)

8 0 3 8 8 0 2 4 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2 3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

F. van Oosten, opvolger van J.J. Daalmeijer

Secretaris

J.C.G. Franken

Penningmeester

M.A. van den Akker

Algemeen bestuurslid

R.J. de Kuijper

Algemeen bestuurslid

C.J. de Koster

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?

Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam heeft tot doel de exploitatie van het
Jenevermuseum Schiedam en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van dat
woord.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren, dan
wel laten exploiteren van een branderij, proeflokaal, slijterij en museumwinkel, alsmede
verhuur van bedrijfsruimtes en/of tijdelijke verhuur van museumruimtes aan derden en
voorts alle wettige middelen.

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 in stand houden en uitdragen van de kennis en vaardigheid van het stoken van
moutwijn volgens de ‘Oud Hollandsche Methode’.
Deze methode was tot ongeveer 1880 de enige manier waarop er in Schiedam
moutwijn werd gestookt. De werkende branderij van het Jenevermuseum is de enige
ter wereld die nog moutwijn maakt volgens deze methode. Alle andere branderijen
maken jenever volgens een jonger procedé.
Het ondersteunen en uitdragen van het historische jeneverimago van Schiedam.
Dit betreft niet alleen het drankje en de wijze waarop het gemaakt werd, maar vooral
ook de historische en culturele betekenis die jenever (in de breedste betekenis) had
voor de stad Schiedam, voor de omgeving van de stad en in een groter geheel gezien,
voor het hele land.
Het verzamelen, conserveren, bestuderen en tonen van informatie en materiaal van de
rijke jeneverhistorie van Nederland (waarvan het leeuwendeel afkomstig is uit
Schiedam).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie van gemeente Schiedam. Daarnaast
ontvangt de Stichting donaties uit de branche.
Een aanzienlijk deel van de inkomsten komt voort uit de inkomsten van entree, verkoop
van slijterijartikelen en het organiseren van 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 verkregen inkomsten worden m.n. besteed aan salariskosten en vaste lasten.

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 bestuursleden zijn onbezoldigd.
De medewerkers worden betaald volgens de Museumcao.

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.

Het activiteitenverslag, oftewel directieverslag, is te vinden op onze website onder:
"Meer > Jaarverslagen"

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

https://www.jenevermuseum.nl/uploads/5/5/3/9/55393495/directie
verslag_2021.pdf

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 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

€
€

€
€

879.245

940.909

€

+

€

879.245

Voorraden

€

170.030

€

189.705

Vorderingen &
overlopende activa

€

101.429

€

52.197

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
940.909

€

+
€

86.305

+
€

602.629

Totaal

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

1.481.874

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

120.307

€
82.586

€

+

75.000

+
€

202.893

135.307

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

820.129

€

867.051

Langlopende schulden

€

202.085

€

17.197

Kortlopende schulden

€

256.767

€

249.561

Totaal

€

1.481.874

€

1.269.116

+
€

60.307

328.207

+
€

31-12-2021

€

€
331.170

Passiva

1.269.116

+

+

De materiele vaste activa bestaan uit 4 posten: de "Verbouwing van Museummolen de Walvisch" en "Herinrichting Jenevermuseum" (afschrijving 5% per
jaar) "Inventaris en computers" en "Verbouwingen en installaties" (afschrijving 20% per jaar).
In het boekjaar 2017/2018 is een bedrag van € 421.995 geïnvesteerd in de herinrichting van Museummolen De Walvisch. Aan bijdragen en subsidies
inzake dit project is in 2017/2018 een bedrag ontvangen van € 403.750. Er is voor dit bedrag een egalisatierekening subsidies opgenomen. De
verbouwing wordt in 20 jaar afgeschreven, voor het eerst in 2019 na ingebruikname.
In het boekjaar 2018/2019 is een bedrag van € 530.178 geïnvesteerd in de herinrichting van het Jenevermuseum. Aan bijdragen en subsidies inzake dit
project is een bedrag ontvangen van € 530.178. Er is voor dit bedrag een egalisatierekening subsidies opgenomen. De verbouwing wordt in 20 jaar
afgeschreven, voor het eerst in 2020 na ingebruikname.
Er is voor dit bedrag een egalisatieregeling subsidies opgenomen. De verbouwing wordt in 20 jaar afgeschreven, voor het eerst in 2020 na ingebruikname.
De bestemmingsreserve is opgehoogd met 60.000,-. Dit betreft een eenmalige kapitaalimpuls van de gemeente Schiedam t.b.v. het waarborgen van de
liquiditeitspositie. De Overige reserves bestaan uit een kapitaalinjectie van gemeente Schiedam uit 2015 (75.000,-) en het positief resultaat 2021 (7.586,-)
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

224.818

€

138.103

Subsidies van overheden

€

569.847

€

608.806

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

51.800

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

569.847

€

660.606

Baten sponsorbijdragen

€

33.300

€

21.000

Giften en donaties van particulieren

€

922

€

5.810

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

922

+

+
5.810

+

+

€

828.887

€

825.519

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

122.574

€

63.562

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

45.137

€

62.398

Communicatiekosten

€

24.700

€

36.191

Personeelskosten

€

361.645

€

390.658

Huisvestingskosten

€

158.416

€

165.313

Afschrijvingen

€

20.601

€

27.332

Financiële lasten

€

3.243

€

3.990

Overige lasten

€

84.985

€

88.241

Som van de lasten

€

821.301

€

837.685

Saldo van baten en lasten

€

7.586

€

-12.166

Som van de baten

Lasten

€

+

+

06 van 06

3

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.

In 2021 waren we bijna de helft van het jaar gesloten als gevolg van de
coronamaatregelen. Doordat de slijterij open mocht blijven en we flink hebben
geschrapt in diverse kosten, hebben we toch een positief resultaat weten te behalen.

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

Open

