Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Carboon
1 4 0 8 4 6 7 8

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

Mijnmuseumpad 2, 6412 EX Heerlen
0 4 5 5 7 1 3 7 0 7

E-mailadres

info@nederlandsmijnmuseum.nl

Website (*)

www.nederlandsmijnmuseum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 4 7 3 4 4 6 7

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

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

Nederland
3 , 4
2 6

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

dhr Eke Zijlstra

Secretaris

dhr Jan de Wit

Penningmeester

mevr Antoinette Schlösser

Algemeen bestuurslid

dhr Jos Bauer

Algemeen bestuurslid

dhr Rob Schobben

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 Nederlands Mijnmuseum brengt dat wat vergeten, bedolven, bedekt of
opgeborgen is uit de diepte weer naar de oppervlakte. Om te leren van ons
verleden, -voor onze toekomst.

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 exploiteren en actueel houden van het Nederlands Mijnmuseum door het
voortdurend investeren in collectie en presentatie.
Tevens vernieuwen van het educatieprogramma, gezien de hoge leeftijd van de
resterende oud mijnwerkers. Door het ontwikkelen van alternatieven blijven
schoolprojecten gehandhaafd.
Met het ontwikkelen van een nieuwe Museum in een voormalig winkelpand in Heerlen
(pand Kneepkens van architect Peutz) wordt het complete verhaal van de betekenis
van de MIjnen voor Limburg verteld. Het ondergrondse werk, de gevolgen voor de
gezondheid van de mijnwerkers en hun familie en de rijkdom in cultuur. Tenslotte
wordt ook stil gestaan bij merkbare gevolgen van het mijnverleden in de huidige tijd.
Daarbij blijft de huidige locatie gehandhaafd.
Tevens zet het museum haar vrijwilligers en vrienden jaarlijks in het zonnetje om hun
te bedanken voor hun bijdrage

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

betalende bezoekers
vrijwillige gaven
donaties
subsidies
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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 middelen worden besteed aan het exploiteren van het museum,
het in stand houden van de collectie en waar mogelijk uitbreiden met relevante stukken,
en in 2021 professionaliseren van het museum in verband met het betrekken van een
nieuw gebouw waarin de collectie op een vernieuwende manier gepresenteerd wordt.
Het (beperkte) eigen vermogen wordt op een bankrekening gehouden.

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).

Bestuur en raad van toezicht: onbezoldigd
medewerkers op basis van de museum CAO

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.

In de periode dat het museum open was noteerden we 4.228 bezoekers. Het 15 jarig
bestaan werd door voornamelijk digitaal gevierd. Het museum was sinds juni gesloten.
In 2020 is vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van het nieuwe museum in pand
Kneepkens. Betreft zowel de verbouwing (door de gemeente Heerlen), als de
voorbereiding van het museale concept (voor rekening van de stichting), als het
ontwikkelen van een bidbook en fundraising campagne. Tevens is in 2020 een
professionaliseringsslag voorbereid. De governance wordt aangepast, met ingang van
de opening van het nieuwe museum. Er komt een eenhoofdig bestuur en een raad van
toezicht. De kleine interne organisatie wordt voorbereid op de exploitatie van het
nieuwe museum. Enkele taken worden uitbesteed (administratie). In 2020 zijn
succesvol nieuwe vrijwilligers geworven. Tevens zijn de banden met aanverwante
organisaties in onze regio aangehaald. Zo werd in november 2020 een
positioneringsdocument ondertekend tussen Continium Discovery Centre, mbt
integrale ontsluiting van het Limburgs mijnbouwverleden. Daarnaast is een
intentieovereekomst getekend met Schacht Nulland, Relim, ZLSM en het NMM, met
het oog op een verdere intensivering van onze samenwerking in de toekomst. In de
periode dat het museum gesloten was heeft onze bedrijfsleider/ conservator met haar
medewerkers zich toegelegd op het entameren van een grote reeks online activiteiten
die de aandacht hebben getrokken van een breed publiek en tot enthousiaste reacties
hebben geleid.

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

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

€

1

€

Materiële vaste activa

€

2

€

Financiële vaste activa

€

89.908

€

89.911

2

€

+

€

Voorraden

€

375

€

625

Vorderingen &
overlopende activa

€

12.572

€

29.718

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
2

€

+
€

3.934

+
€

31.629

34.277

+
Totaal

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

€

121.540

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

58.285

31-12-2019 (*)

€

+
€

€
18.682

Passiva

34.279

+
€

58.285

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

63.255

Totaal

€

121.540

+
€

-14.048

-14.048

€

48.327

€

34.279

+

+

de financiele vaste activa hebben betrekking op een vordering in verband met de investeringen in het nieuwe museale concept. Het concept is onder de
immateriele vaste activa opgenomen voor de symbolische waarde van een euro. Per saldo zal het concept, naar verwachting, volledig betaald worden uit
subsidies en sponsorbijdrages. Het museum opent eind 2021 of begin 2022 haar deuren in pand Kneepkens.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

19.922

€

38.025

Subsidies van overheden

€

270.000

€

149.920

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

4.000

Baten van subsidies

€

274.000

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

+
149.920

€
€

8.724

+

€
€

8.724

8.860

+
8.860

+

+

€

302.646

€

196.805

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

2.182

€

8.892

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

6.478

€

40.869

Communicatiekosten

€

27.312

€

29.548

Personeelskosten

€

154.688

€

77.530

Huisvestingskosten

€

23.471

€

23.875

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

328

Overige lasten

€

15.854

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

€
€

449

€

40.370

230.313

€

221.533

72.333

€

-24.728

+

+
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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.

Voor een toelichting zie de jaarrekening 2020 op de website.

Open

