Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Natuurmuseum Brabant
4 1 0 9 5 5 7 9

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

Spoorlaan 434
0 1 3 5 3 5 3 9 3 5

E-mailadres

info@natuurmuseumbrabant.nl

Website (*)

www.natuurmuseumbrabant.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 7 9 1 4 2 0

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Natuur en milieu
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

van der Veen, Lucas Josephus Carolus Gerardus Maria

Secretaris

Hartog, Anna Maria Elizabeth

Penningmeester

Zeelenberg, Marcel

Algemeen bestuurslid

van de Laarschot, Rimke

Algemeen bestuurslid

Wolters, Arend Rob

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?

1. De Stichting heeft ten doel - door instandhouding van Natuurmuseum Brabant en
zijn collecties - de kennis van en de waardering voor de levende en niet-levende
natuur te bevorderen, vooral met betrekking tot de provincie Noord-Brabant, alles in de
ruimste zin van het woord.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. objecten te verwerven die verband houden met biologie, geologie en paleontologie;
b. de hiervoor onder a. genoemde objecten te beheren met oog op hun duurzaam
behoud en hun gebruik voor wetenschappelijke en/of educatieve doeleinden;
c. het organiseren van tentoonstellingen en educatieve activiteiten voor een breed
publiek;
d. het verrichten van alle andere wettige middelen die het gestelde doel kunnen
bevorderen, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst en zij beoogt het algemeen nut.

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?

Natuurhistorisch Museum. Tentoonstellingen en presentaties ontwikkelen en uitvoeren

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Natuurmuseum Brabant genereert eigen inkomsten van entreegelden en het uitbaten

en educatie programma's en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren rondom de thema's
natuur, milieu en duurzaamheid.
Minimaal 6 dagen in de week en 52 weken in het jaar.
We geven toegang aan de collectie, tentoonstellingen en educatie.

van cafe en winkel.
Natuurmuseum Brabant ontvangt structureel subsidie van Gemeente Tilburg en
incidentele subsidies van omliggende gemeenten.
Grote projecten worden gefinancieerd middels fondsenwerving en sponsorgelden.
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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 besteed aan organisatiekosten zoals huur, huisvesting- en
personeelskosten en worden ook ingezet ten behoeve van publieksaanbod middels
het realiseren van tentoonstellingen, projecten en educatief aanbod.

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

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

Open

Met betrekking tot salaris wordt de CAO van de gemeente Tilburg gevolgd.
Bestuursleden ontvangen een bezoldiging van 500 euro per jaar.

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.

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

https://www.natuurmuseumbrabant.nl/fileadmin/PDF/Jaarversl
ag_Natuurmuseum_Brabant_2020_D.pdf

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

38.402

56.124

€

+

€

38.402

Voorraden

€

23.948

€

30.911

Vorderingen &
overlopende activa

€

242.040

€

185.363

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
56.124

€

+
€

232.050

+
€

988.530

448.324

+
Totaal

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

€

1.026.932

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

418.012

31-12-2019 (*)

€

+
€

€
722.542

Passiva

504.448

+
€

418.012

258.238

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

226.937

€

0

Kortlopende schulden

€

381.983

€

246.210

Totaal

€

1.026.932

€

504.448

+
€

258.238

+

https://www.natuurmuseumbrabant.nl/fileadmin/PDF/Jaarrekening_Natuurmuseum_Brabant_2020.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

593.569

€

798.755

Subsidies van overheden

€

1.137.199

€

1.122.931

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

1.137.199

+

1.122.931

€
€

0

+

+
0

€
€

7.669

10.039

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.738.437

1.931.725

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

737.668

€

1.049.709

Huisvestingskosten

€

542.264

€

484.345

Afschrijvingen

€

22.977

€

26.051

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

275.754

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

336.845

1.578.663

€

1.896.950

159.774

€

34.775

+

+
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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.

https://www.natuurmuseumbrabant.nl/fileadmin/PDF/Jaarreken
ing_Natuurmuseum_Brabant_2020.pdf

Open

