Aanvullende gegevens i.v.m. ANBI
Link naar Beleidsplan 2018-2022 Museum Nagele:
https://museumnagele.nl/application/files/1815/5018/6212/Beleidsplan_20182022_Museum_Nagele_ANBI.pdf
Hoofdlijnen van actuele beleidsplan (2018-2022), (zie Beleidsplan, blad 2)
1-1 Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
o De stichting heeft ten doel het tot stand brengen en in stand houden van een permanente
expositie over het ontwerp en de ontwikkeling van het dorp Nagele met daarnaast een
aantal regelmatig wisselende thema-exposities en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de
ruimste zin des woords.
o De stichting streeft geen winst na.
o Bij liquidatie wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
Werkzaamheden van Stichting Nagele Expositie – Strategie (zie Beleidsplan, blad 2)
o Bewaken van de kwaliteit van de bestaande expositie.
o Tijdig uitbreiden, aanpassen, verdiepingen en actualisering van de vaste expositie.
o Nastreven van continuïteit van de kwaliteit van de wisselexposities.
o Het geven van een maatschappelijke functie binnen de samenleving van Nederland, aan
een relatief klein dorp. Deze maatschappelijke functie laat zich verwoorden als het zijn
van een architectuurcentrum en het bieden van een ontmoetingsplaats voor kunstenaars
en allen die geïnteresseerd zijn in kunst.
o Het zijn van een kenniscentrum voor geïnteresseerde studenten en andere bezoekers
door actief informatie, over o.a. renovatie en andere plannen, te verzamelen en te
archiveren, een kleine bibliotheek te onderhouden en vragen/verzoeken om informatie zo
adequaat mogelijk te beantwoorden.
o Onderhouden van actieve communicatie met media en andere belangstellenden.
o Communiceren middels moderne media als website, twitter, enz.
o Het geven van een maatschappelijke functie binnen het dorp; het museum speelt een rol
m.b.t. leefbaarheid en betrokkenheid bij de eigen woonomgeving.
o Werken aan gestage groei, door middel van kwaliteit en diversiteit van de
wisselexposities.
o Stimuleren dat ook buiten het museum de zichtbaarheid van Nagele aandacht krijgt en
waar globale informatie ter plekke te vinden moet zijn. In overleg met gemeente,
Vereniging voor Dorpsbelang Nagele en lokale en provinciale VVV’s over dit onderwerp
krijgt dit hopelijk binnen afzienbare tijd vorm d.m.v. een herkenbare routing enz. Niet
alleen worden daarom museale bijeenkomsten bij gewoond maar ook de toeristische.
o Werken aan een goede financiële basis
Te verrichten werkzaamheden van de instelling – Beleid (zie Beleidsplan, blad 3)
Een overzicht van gehouden, huidige en toekomstige projecten en wisselexposities is te vinden
op het expositierooster en op de website. Investeringen van de stichting beperken zich tot
onderhoud van het gebouw en uitbreiding en onderhouden van de collectie en verworven stukken
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in relatie tot de doelstelling.
Voor ingrijpend onderhoud en aanpassingen zoals dakvernieuwing, aanpassing van de
Claustrawand (allesbehalve duurzaam) de verwarming, actualisering van de vaste expositie enz.,
waarbij het om grote bedragen gaat, is een financiële steun van de overheid essentieel.
1-2 Verkrijgen inkomsten/Werving van gelden (zie Beleidsplan, blad 4)
Gelden worden geworven door:
o Entree gelden
o Subsidies en donaties
o Schenkingen, erfstellingen en legaten
o Alle andere verkrijgingen en baten
1-3 Beheer en besteding vermogen (zie Beleidsplan, blad 4)
Vermogen van de instelling
o Jaarlijks wordt de jaarrekening vastgesteld door het bestuur en aangeboden voor
accountantscontrole.
o Het vermogen wordt gebruikt voor investeringen in het gebouw
o Bij de stichting is geen sprake van uitkeringen. Een uitkeringenbeleid is daardoor niet aan
de orde
o Museum Nagele heeft een solide financiële basis (en wenst dat te behouden)
2. Beloningsbeleid (zie Beleidsplan, blad 5)
Beloning beleidsbepalers
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
3. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie jaarverslagen onder het ANBI logo: https://museumnagele.nl/contact
Naar Jaarverslag 2020:
https://museumnagele.nl/application/files/1616/2784/6970/Jaarverslag_2020_Museum_Nagele.
pdf
4. Balans en staat van baten en lasten met toelichting/staat van baten en lasten en een
overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting
Balans per 31 december 2020
Activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vorderingen
Kas
Bank

Passiva
€
1
€ 12.711
€ 3.826
€ 1.487
€ 63.652
________
€ 81.677

Eigen vermogen

€ 20.188

Crediteuren
Reserveringen

€ 2.537
€ 58.952
________
€ 81.677
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Exploitatie rekening 2020
Inkomsten
Entree
Vrienden/Donateurs/sponsoring.
Incidentele subsidie
Verkoop
Giften

Uitgaven
€
€
€
€
€

5.093
7.140
4.000
5.341
2.119

________
€ 23.693
Resultaat over 2020

€

Energie
Onderhoud
Verzekeringen
Expositiekosten
Inkoop
Belastingen
Afschrijvingen
Overig

€ 3.155
€ 1.640
€ 1.758
€ 1.913
€ 1.581
€ 1.391
€ 1.222
€ 2.348
€ 15.008

8.685

Toelichting:
De incidentele subsidie betref de Tegemoetkoming schade COVID-19.
Positieve cijfers zijn er dankzij een zuinig beleid en veel zelfwerkzaamheid, louter
vrijwilligers/geen betaalde krachten. Door de lockdown waren de energiekosten lager, maar ook
de nieuwe heaters in de Hoogbouw en de nieuwe combiketel voor de keuken en de HP Smithzaal
hebben eraan bijgedragen.
Naar Jaarverslag 2020:
https://museumnagele.nl/application/files/1616/2784/6970/Jaarverslag_2020_Museum_Nagele.
pdf
Voorgenomen bestedingen: Energie, Onderhoud, Verzekeringen Expositiekosten, Inkoop,
Belastingen.
Financieel resultaat wordt gereserveerd voor groot onderhoud en isoleren/duurzaam maken van
het gebouw.
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