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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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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.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	18_ML: Stef Traas (Directeur)
	51_ML: De stichting heeft ten doel:a. het in stand houden en beheren van het Bevrijdingsmuseum Zeeland;b. het in stand houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, speciaal     waar het de oorlogsjaren in de provincie Zeeland betreft;c. het verwerven, beheren, conserveren, presenteren en toegankelijk maken van een     collectie authentieke voorwerpen en documenten die betrekking hebben op de     geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk betreffende Nederland     en zijn toenmalige overzeese gebiedsdelen;d. een educatieve taak te vervullen voor huidige en toekomstige generaties door het     tonen van de gevolgen van oorlog en van de waarde van verzet tegen dictatoriale     stelsels, tegen vooroordelen, discriminatie en onderdrukking en hierdoor een     bijdrage te leveren aan de vredes- en vrijheidsgedachte;g. al het overige dat bijdraagt aan verwezenlijking van de bovengenoemde     doelstellingen;h. de Stichting stelt zich niet ten doel het maken van winst. 
	53_ML: Het exploiteren en actueel houden van het Bevrijdingsmuseum Zeeland door het voortdurend investeren in collectie, presentatie en educatieprogramma. 
	54_ML: De inkomsten bestaan uit: a. de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; b. subsidies van de gemeente Borsele en/of andere publiekrechtelijke lichamen en retributies; c. giften, donaties en vrijwillige bijdragen van natuurlijke- of rechtspersonen; d. erfstellingen en legaten; en e. alle andere baten en inkomsten.
	56_ML: De Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland werkt met een bestuursmodel en directie regelement. De bestuursleden werken onbezoldigd volgend de Cultuur Code Governance. De directeur is in loondienst van de Stichting, voor het beloningssysteem gelden de volgende uitgangspunten: marktconform i.v.m. het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel, passen binnen een langetermijndoelstelling; transparant/eenvoudig; voldoen aan wet- en regelgeving; rekening houdend met een gezonde bedrijfsvoering.
	57_ML: Het voorbije jaar mogen we als buitengewoon omschrijven. Vooral voor iedereen die persoonlijk had te maken met het coronavirus. Maar ook voor het Bevrijdingsmuseum Zeeland was 2021 een jaar met ups en downs. Dat vroeg veel van ons improvisatievermogen. Het museum was uiteindelijk 27 weken gesloten. Desondanks trokken we toch ruim 20.970 bezoekers. Helaas hebben we nog steeds met beperkingen te maken. Maar we zijn ervan overtuigd dat er weer meer mogelijk is richting het voorjaar. De coronacrisis liet het museum niet onberoerd. De crisis gaf ook aanleiding tot bezinning. En het sterkte ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn met het museum en de uitbreiding die we afgelopen jaren realiseerden.Vanwege de opgelegde coronamaatregelen werden we zeer beperkt in onze mogelijkheden. We konden het museum in 2021 dan ook niet volledig benutten als plek voor inspiratie, ontmoeting, verdieping en dialoog.Vol moed en hoop gaan we het jaar 2022 tegemoet. We proberen de mogelijkheden die er zijn optimaal te benutten. Wanneer we ons gastenboek openslaan of reviews lezen op internet, kunnen we constateren dat we het goed doen. De bezoekers zijn stuk voor stuk laaiend enthousiast over het museum.
	55_ML: De inkomsten worden volledig besteed aan de exploitatie van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. De liquide middelen staan op bankrekeningen en spaarrekeningen. Er wordt niet belegd.
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	9_GT: 0
	10_GT: 0

	3: 
	7_GT: 
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	1_GT: 
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	7_GT: 
	6_GT: 
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	3_GT: 
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	4_GT: 
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	1_GT: 
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	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
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	9_GT: 291984
	10_GT: 956652

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: n.v.t. 
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	3_ML: Dankzij de ontvangen COVID steunmaatregelen kon de inkomstenderving, die door de coronacrisis ontstond, gecompenseerd worden. We konden 2020 en 2021 daarom break-even afsluiten. 
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