Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 9 3 6 2

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

Steenstraat 1, 2312 BS Leiden

Telefoonnummer

0 8 8 0 0 4 2 8 0 0

E-mailadres

info@volkenkunde.nl

Website (*)

www.volkenkunde.nl

RSIN (**)

8 0 3 1 0 0 6 2 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
1 4 5
1 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

M.J. van Bommel, algemeen directeur

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

W.A.H. Modest, inhoudelijk directeur

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 onderneming, gevestigd te Leiden op de Steenstraat 1, is een stichting met als doel
huidige en toekomstige generaties inzicht te geven in de geschiedenis en ontwikkeling
van niet- westerse culturen.
Een belangrijk element daarin is de aandacht voor de wisselwerking tussen die
culturen en de contacten met onze cultuur. Hiermee beoogd het museum bij een breed
publiek een blijvend begrip en respect voor
andere culturen te bevorderen.

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 is onze missie om te inspireren tot meer wereldburgerschap en daarmee bij te
dragen aan een betere wereld.
Om onze missie te realiseren vergroten we kennis over hoe mensen samen de wereld
vormgeven, en stimuleren we empathie door menselijke verhalen, ervaringen en
perspectieven te delen. Samengevat: we zijn een museum over mensen.
Om in een superdiverse samenleving beter met elkaar om te kunnen gaan, is het
belangrijk om meer van elkaar te weten. Maar alleen kennis (‘de ratio’) is niet genoeg.
Onderlinge verbinding komt veel beter tot stand als mensen zich beter in elkaar kunnen
verplaatsen. Met onze tentoonstellingen en activiteiten proberen we dan ook zowel het
hoofd als het hart te raken.
We realiseren een steeds wisselend programma van tentoonstellingen, onderwijs- en
publieksprogramma’s voor een zo divers en groot mogelijk publiek. We doen
onderzoek en we investeren in de duiding, toegankelijkheid en relevantie van de
collectie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het NMVW kent de volgende inkomstenbronnen:
-Structurele subsidie vanuit OCW
-Structurele subsidie vanuit de gemeente Amsterdam
-Incidentele subsidies
-Publieksinkomsten vanuit entreegelden, horeca- en winkelactiviteiten
Diverse private inkomsten zoals:
-Bijdragen van particulieren (schenkingen)
-Bijdragen van bedrijven
-Bijdragen van diverse fondsen obv fondsaanvragen
-Bijdragen van goede doelenloterijen (Vriendenloterij)
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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 besteedt aan:
-Onderzoek en behoudt van en naar de collectie
-Realiseren van tijdelijke en vaste tentoonstellingen
-Realiseren van onderwijs- en publieksprogrammas's.

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).

Op de leidinggevende functionarissen is de Wet normering topinkomens (WNT) van
toepassing. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Nationaal Museum van
Wereldculturen was € 209.000.

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.

Zie jaarverantwoording.

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

https://www.tropenmuseum.nl/sites/default/files/2022-05/Jaarr
ekening%202021.pdf

De leden van het toezichthoudend orgaan (RvT) voeren hun functie onbezoldigd uit.
Het museum is aangesloten bij de museumvereniging, derhalve is de museum CAO
van toepassing.

Open
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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

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

4.904.271

€

5.807.006

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

4.904.271

Voorraden

€

291.400

€

230.075

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.135.837

€

2.172.189

Effecten

€

900.926

€

869.002

Liquide middelen

€ 15.920.826

€ 12.435.638

+
€ 19.248.989

+
5.807.006

+
€ 15.706.904

+
Totaal

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

€ 24.153.260

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

4.383.701

€

3.564.348

Bestemmingsreserve

€

726.763

€

827.945

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
5.110.464

€

4.392.293

Bestemmingsfondsen

€

5.554.542

€

5.442.890

Voorzieningen

€

6.412.315

€

5.543.865

Langlopende schulden

€

3.534.915

€

3.004.513

Kortlopende schulden

€

3.541.024

€

3.130.349

Totaal

€ 24.153.260

+
€ 21.513.910

+

€

+

https://www.tropenmuseum.nl/sites/default/files/2022-05/Jaarrekening%202021.pdf

+
€ 21.513.910
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

2.813.546

€

2.861.839

Subsidies van overheden

€

18.208.095

€

17.677.394

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

204.000

€

187.760

Overige subsidies

€

2.167.442

€

2.261.779

Baten van subsidies

€

20.579.537

€

20.126.933

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

806.464

Overige giften

€

164.698

Giften

€

1.117.464

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

146.302

80.752

€

+

€

803.247

€

110.437

€

994.436

+
24.510.547

€

23.983.208

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

199.876

€

162.483

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

45.530

€

137.268

Communicatiekosten

€

548.800

€

714.725

Personeelskosten

€

9.695.195

€

9.880.442

Huisvestingskosten

€

6.507.996

€

6.516.280

Afschrijvingen

€

1.548.684

€

1.590.662

Financiële lasten

€

70.106

€

27.874

Overige lasten

€

5.064.537

€

4.001.219

Som van de lasten

€

23.680.724

€

23.030.953

Saldo van baten en lasten

€

829.823

€

952.255

Lasten

+

+

€

Som van de baten

+

€

+

+
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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.

Het behaalde resultaat is grotendeels te verklaren door de ontvangen subsidie op
grond van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector
COVID-19 (RAOCCC) van € 2.011.100,-. De subsidie is verstrekt om de
inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis deels op tevangen. Voor NMVW
vangt de subsidie bijna de gehele inkomstenderving ad € 2.212.291 op. In combinatie
met doorgevoerde bezuinigingen heeft dit geleidt tot dit positieve resultaat.

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

https://www.tropenmuseum.nl/sites/default/files/2022-05/Jaarr
ekening%202021.pdf

Voor 2022 wordt een negatief resultaat verwacht van € 600.000 (bron: begroting 2022).

Open

