Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Memory Vrijheidsmuseum
4 1 0 3 1 5 8 9 0 0 0 0

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

Grotestraat 13, 7443 BA, Nijverdal
0 5 4 8 7 5 0 0 5 0

E-mailadres

info@memorymuseum.nl

Website (*)

www.memorymuseum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 0 6 7 5 6 2

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 (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

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

Hendrik Morsink

Secretaris

Peter Jan Willem van der Sluis

Penningmeester

Gerhardus Albertus Tiebot

Algemeen bestuurslid

Wilhelmina Hendrika Munter - Bronsvoort

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Dagelijkse leiding van het museum berust bij de heer G. Wermink

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 heeft ten doel:
a. het exploiteren van een museum;
b. het in stand houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, speciaal ook
waar het de oorlogsjaren in Overijsselbetreft;
c. het bijdragen aan bewustwording wat oorlog vermag in het
verleden en het heden.

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 memory museum verschaft tegen betaling toegang tot het memory en
vrijheidsmuseum, met als hoofdthema de Tweede Wereldoorlog. In de expositie wordt
nader ingegaan op de gebeurtenissen in deze bijzondere periode in de vaderlandse
geschiedenis om op deze manier de bewustwording bij het bezoekende publiek te
vergroten.
Daarnaast zet het memory museum zich in met betrekking tot de thema's dialoog en
educatie.
De activiteiten worden verricht binnen de openingstijden van het museum en/of in
speciaal georganiseerde bijeenkomsten.
Alle activiteiten zijn er één op één op gericht de hierboven beschreven doelstellingen
te realiseren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Kaartverkoop, subsidies, giften, horeca, museumwinkel en bijkomstige andersoortige
inkomsten zoals de verhuur van ruimtes.
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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.

De inkomsten worden primair besteed aan de uitbreiding en instandhouding van de
museumcollectie. Het restant wordt besteed aan onderhoud van gebouwen en
installaties.

Open

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

In het Memory Museum vindt geen bezoldinging van bestuurders en/of vrijwilligers
plaats.

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 jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de verdere ontwikkeling en
professionalisering van het museum. Hoogtepunten waren de opening (in beperkte
kring) van de tijdelijke expositie WOII in 50 foto’s en het integreren van de Te
Rietstap Expositie (in bruikleen van het HCO) op de bovenverdieping van ons
museum.
Onder leiding van een hiertoe in het leven geroepen werkgroep wordt de
bovenverdieping van het museum opnieuw ingericht en geoptimaliseerd. Thema van
deze verdieping is Overijssel in de oorlog. De afronding staat gepland voor het 2e
kwartaal 2021. Aansluitend c.q. gelijktijdig zal de werkgroep zich richten op de
implementatie van audiovisuele hulpmiddelen (audiotour) in het museum.
Stichting Memory Vrijheidsmuseum heeft de nadrukkelijke wens om een officiële
museumerkenning te verkrijgen. Doelstelling is om deze erkenning in 2021 aan te
vragen en te realiseren.
In 2020 heeft een inventarisatie van de objecten in de expositieruimte plaatsgevonden
(ruim 1.350 objecten waarvan 53% eigendom van het museum en 47% in langdurige
bruikleen). Daarnaast is een goede start gemaakt met de herinrichting en inventarisatie
van objecten in het depot, dit betreft een meerjarig project.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

251.322

256.102

€

+

€

251.322

Voorraden

€

990

€

990

Vorderingen &
overlopende activa

€

11.430

€

12.975

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
256.102

€

+
€

39.492

+
€

184.429

53.457

+
Totaal

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

€

435.751

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

30.000

€

0

Herwaarderings
reserve

€

14.676

€

24.967

Overige reserves

€

217.497

€

99.374

31-12-2019 (*)

€

+
€

€
172.009

Passiva

309.559

124.341

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

148.661

€

0

Kortlopende schulden

€

24.917

€

185.218

Totaal

€

435.751

€

309.559

+
€

+
€

262.173

+

+

2020 was vanwege de coronacrisis een bijzonder jaar voor het Memory Vrijheidsmuseum. Belangrijkse gebeurtenissen zijn het verkrijgen van een
hypothecaire lening in het kader van schuldvernieuwing (langlopend i.p.v. kortlopend) om de continiteit te waarborgen. Ook is besloten tot de vorming van
een bestemmingsreserve t.b.v. de tuinaanleg en verbouwingen in het museum.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

74.920

€

20.070

Subsidies van overheden

€

156.475

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

605

Giften

€

8.693

Financiële baten
Overige baten

€

+

€
€

156.475

+
0

€
€

8.088

216

€

0

€

216

€

€

0

€

€

+

+

+

€

240.088

€

20.286

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

13.686

€

6.122

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

15.000

€

Huisvestingskosten

€

8.107

€

17.734

Afschrijvingen

€

19.212

€

29.354

Financiële lasten

€

9.811

€

7.002

Overige lasten

€

36.440

€

35.269

Som van de lasten

€

102.256

€

95.481

Saldo van baten en lasten

€

137.832

€

-75.195

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.

2020 was een moeilijk jaar voor het Memory Vrijheidsmuseum. Het positieve resultaat
is puur het gevolg van ontvangen subsidies van met name de Provincie Overijssel.

Open

