Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Het Bolwerk, museum voor de Staats-Spaanse Linies
2 2 0 5 0 8 6 8

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

Markt 28
0 1 1 7 3 0 1 2 0 0

E-mailadres

museuminfo@zeelandnet.nl

Website (*)

www.museumhetbolwerk.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

2

Aantal medewerkers (*)

2 8

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

vacant, waarnemend voorzitter mevrouw J. de Lijzer

Secretaris

Mevr. J. van Damme-Remerij

Penningmeester

Mevr. M. Calon-Thomaes

Algemeen bestuurslid

Dhr. F. Brouwers

Algemeen bestuurslid

Mevr. R. Reijnders

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?

Het verrichten van activiteiten ter bevordering van de beleving van kunst, cultuur en
historie in West-Zeeuws Vlaanderen en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt met of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.

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 organiseren van permanente exposities.
Het organiseren van tijdelijke exposties en lezingen, gerelateerd aan het kernthema
van het Museum.
Het bevorderen van historische educatie ten behoeve van scholieren en andere
groepen.
Het samenwerken met andere musea in West-Zeeuws Vlaanderen en daarbuiten.
Het bevorderen van publicaties en publiciteit.
Het promoten van het Museumgebouw door het beschikbaar te stellen voor
trouwerijen, lezingen en andere sfeervolle activiteiten.
De vaste medewerkers, het bestuur en de vrijwilligers zijn belast met de uitvoering van
de doelstelling, ieder op zijn terrein en naar eigen kunnen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Merendeel door subsidie van de Gemeente Sluis, het heffen van entree en het
verkopen van artikelen, o.a. boeken.
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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 inkomsten worden vooral besteed aan exploitatie van het museum en extra aan het
volgen van cursussen ter bevordering van kennis voor het bestuur, vrijwilligers en
medewerkers.

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

zie beleidsplan op de website van Museum Het Bolwerk

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

Bestuur: door jaarlijks een vrijwilligersvergoeding, vergoeding van gemaakte onkosten,
zoals bijvoorbeeld km vergoeding.
Personeel: volgt de CAO van de Gemeente Sluis.
Vrijwilligers: daarvoor wordt jaarlijks een vrijwilligersuitje georganiseerd,
gratis toegang tot lezingen die georganiseerd worden door het Bolwerk, verstrekken
van een Verenigings van Zeeuwse musea kaart die gratis toegang geeft tot 20
aangesloten musea.

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.

Wisseltentoonstelling Bastions zonder Grenzen, expositie over Simon Stevin en
Alexander Farnese.
Diverse kinderactiviteiten, Bouw je eigen fort van LEGO; aan de slag tussen forten en
andere verstingswerken; vlaggen maken met stof; flipboekje maken, maak je eigen
tekenfilmpje.
Verhuizing kenniscentrum met veel boekwerken en computerbestanden te raadplegen
over de Staats-Spaanse-Linies.

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

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

701

€

+
€

+
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.

€

46.505

+
€

43.713

0

0

€

46.505

€

+
€

€
45.804

43.713

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.792

Totaal

€

46.505

+
€

0

€

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

7.134

€

Subsidies van overheden

€

51.740

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

5.504

Baten van subsidies

€

57.244

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

+

0

€
€

0

+

+
0

+

+

€

64.378

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

973

€

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

Aankopen en verwervingen

€

10.283

€

Communicatiekosten

€

5.694

€

Personeelskosten

€

22.674

€

Huisvestingskosten

€

19.356

€

Afschrijvingen

€

0

€

Financiële lasten

€

6.967

€

Overige lasten

€

2.220

Som van de lasten

€

68.167

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-3.789

€

0

Som van de baten

Lasten

+

0

€

+
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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.

saldo aangevuld uit de reserve.
Door corona minder uitkosten.

Open

