Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Fotomuseum aan het Vrijthof

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 7 8 7 6 5

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

Vrijthof 18

Telefoonnummer

0 4 3 3 2 1 1 3 2 7

E-mailadres

info@fotomuseumaanhetvrijthof.nl

Website (*)

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl

RSIN (**)

8 0 4 2 4 0 8 3

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)

5 0

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

mevrouw Tiny Rieken

Secretaris

mevrouw Vivien l'Ortye

Penningmeester

mijnheer Mark Vondenhoff

Algemeen bestuurslid

mevrouw Ine Creemers

Algemeen bestuurslid

mijnheer Dimitry Aertsen

Overige informatie
bestuur (*)

De heer Vondenhoff heeft een financiele/accountant achtergrond. De heer Aertsen
heeft een juridische achtergrond. Mevrouw Creemers heeft een marketing achtergond.

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. Het organiseren van exposities en activiteiten op het snijvak van fotografie en video.
2. Het exploiteren van het Museum aan het Vrijthof tbv van kunst en cultuuractiviteiten
in de meest brede zijn van het woord.
3. Het beheren van de kunst collectie van de stichting Wagner de Wit ten behoeve van
exposities in eigen huis of bij derden

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?

Fotomuseum aan het Vrijthof organiseert 2 x per jaar een grote fotografie expositie van
een fotograaf. Deze 2 grote exposities worden in het voorjaar en in het najaar
georganiseerd.
De exposities worden omlijst met een festival van activiteiten. Lezingen, workshops,
debatten, artist-talks, concerten, groepsbezoeken, speciale rondleidingen en sateliet
exposities op een pop up lokatie.
Ten aan zien van het onderliggende thema van de exposities wordt met verschillende
cross-overs (fotografie, literatuur, dans) op verschillende manieren het onderliggende
thema uitgediept. Cross overs worden gerealiseerd met samenwerkingspartners in de
stad, regio of elders
Belangrijks aspecten zijn daarbij maatschappelijke relevantie en het betrekken van
jongeren bij de ontwikkeling en uitvoering avn de activiteiten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het Fotomuseum aan het Vrijthof is een privaat museum en ontvangt geen structurele
subsidies. Ze ontvangt inkomsten uit:
Individuele bezoekers
Groepen bezoekers met of zonder rondleiding
Groepen studenten fotografie - kunst- of cultuur gerelateerd
Opbrengsten uit de verkoop van expositie gerelateerde boeken
Project donaties van cultuurfondsen ten behoeve van projecten
Project donaties van de Gemeente Maastricht.
Project donaties van de Provincie Limburg.
Donaties uit de Stichting Vrijthofclub (aan museum gelieerde businessclub)
Donaties uit Stichting Vrienden van Museum
Donaties uit Stichting Wagner de Wit

03 van 06

1

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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden direct aangewend ter dekking van de exploitatielasten. De huur
van het gebouw het onderhoud van het gebouw en mogelijke vervangingen van
installaties, ict en kantoorkosten, bewakingskosten, personeelskosten, verzekeringen,
energie etc
Met de verkregen projectdonaties worden de directe kosten van de expositie projecten
gedekt. Met inbegrip van materialen, drukwerk, marketing en publiciteit, inhuur van
derden, transportkosten.
Het Fotomuseum aan het Vrijthof heeft geen eigen vermogen. Om de cash-flow positie
van het museum te zekeren wordt tussentijds gebruik gemaakt van een spaarrekening.

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).

De Stichting Fotomuseum aan het Vrijthof werkt met een bestuursmodel en directie
regelement. De bestuursleden werken onbezoldigd volgend de Cultuur Code
Governance. Het bestuur heeft in 2021 te kennen gegeven om binnen 5 jaar toe te
werken naar een Raad van Toezicht model met een gedelegeer Directeur Bestuurder
Directie en medewerkers zijn in loondienst van de Stichting. De beloning geschied op
basis van individueel gemaakte afspraken die zijn vast gelegd in een
arbeidsovereenkomst.
Medewerkers en directie ontvangen maandelijks salaris, een maal per jaar
vakantiegeld. Er is geen eindejaarsuitkering. Het is de wens van bestuur en directie om
in de toekomst aan te sluiten bij de CAO rijksmusea

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

In 2020 stonden de eerste drie maanden nog in het teken van de expositie van Jimmy
Nelson. Daarna kwam de Covid19 crisis en diende het museum 3 maanden haar
deuren te sluiten. In Juni opende het musem met de duo expositie van de Amerikaanse
fotograaf Jamel Shabazz en de Nederlandse fotograaf Hans Rietveld.
In oktober werd de expositie van de fotograaf Rutger Geerling opengesteld. van een
opening was geen sprake. Na twee tussentijdse sluitingen, op last van het kabinet,
sloot het museum in December haar deuren opnieuw tot en met het einde van 2020.
het uitgebreide jaarverrslag is gepubliceerd op de website

https://fotomuseumaanhetvrijthof.nl/application/files/6616/2867
/7214/Jaarverslag_2020.pdf
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Balans

3 1 –

Balansdatum

1 2 – 2 0 2 0

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

3245834

€

3440414

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

0

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

44894

€

57660

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

71209

€

80834

+
€

+
€

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.

geen

0

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

3098949

€

3244782

Herwaarderingsreserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

-543390

€

-456893

+
0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

711220

€

711220

Kortlopende schulden

€

95158

€

79799

Totaal

€

0

€

0

+
€

+

€

0

+
€

+

Continuïteitsreserve

0

+

+
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Staat van baten en lasten

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

€

262872

€

353890

Subsidies van overheden

€

40000

€

38500

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

62965

Overige subsidies

€

132179

€

37416

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

+
0

€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

30717

€

29725

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

26387

€

13267

Personeelskosten

€

197853

€

189780

Huisvestingskosten

€

116241

€

132901

Afschrijvingen

€

50302

€

49475

Financiële lasten

€

4682

€

1906

Overige lasten

€

95366

€

125414

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

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.

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

geen

nvt zie jaarverslag

