Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Het Nationaal Automobielmuseum

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 0 3 9 6

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

Oud Clingendaal 1, 2245 CH te Wassenaar

Telefoonnummer

0 7 0 5 1 5 1 3 9 1

E-mailadres

info@nationaalautomobielmuseum.nl

Website (*)

www.louwmanmuseum.nl/stichting-het-nationaal-automobielmuseum/

RSIN (**)

0 0 2 8 1 3 7 4 9

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

6 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

E.P.A. Louwman

Secretaris

M.B. Lucas Luijckx

Penningmeester

J.L. van der Vlugt

Algemeen bestuurslid

Q.V.E. Louwman

Algemeen bestuurslid

J.M.A. Schalken

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

De Stichting heeft ten doel om - in het algemeen belang- een bijdrage te leveren aan
de historische, educatieve en culturele waarde middels onder meer het verkrijgen, in
stand houden en exposeren van museale voorwerpen, met inbegrip van (doch niet
beperkt tot), oude en klassieke automobielen, motorrijwielen, rijwielen, andere
vervoermiddelen, automobilia, boeken, beelddragers, telescopen en andere optische
instrumenten en uitingen van kunst, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?
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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).

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

https://www.louwmanmuseum.nl/app/uploads/2020/07/Beleidspla
n-NAM-2020-2022.pdf

Open

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

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

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.

Aan het doel van de Stichting wordt door het management van het Louwman Museum
vorm gegeven door het zo goed mogelijk uitvoeren van het vastgestelde beleid.

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

Het Louwman Museum is van dinsdag tot en met zondag op vaste tijdstippen
toegankelijk voor de museumbezoekers. Daarnaast is het Louwman Museum een
bijzondere en unieke locatie voor het houden van zakelijke vergaderingen,
bijeenkomsten, borrels en diners. Door de uitbraak van COVID-19 is het museum
echter een groot gedeelte van het jaar 2020 gesloten geweest voor het publiek.
De Stichting heeft de mogelijkheid om de collectie continu aan te passen, zodat aan
museumbezoekers wisselende exposities kunnen worden aangeboden.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

42.982

€

+
€

4.098.320

+

Totaal

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

3.339.852

4.047.789

€
20.807

€

+

61.531

+
€

3.339.852

4.109.320

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

4.830

Totaal

€

€

4.114.150

4.114.150

+
€

€

3.319.045

15.830

€

3.339.852

€

€

€
3.296.870

31-12-2019 (*)

+
€

4.114.150

+
3.339.852

De overige vorderingen bestaan met name uit de verkoopopbrengst van een verkochte automobiel. De vordering in is 2021 ontvangen.
Het vrij beschikbare banktegoed is opgenomen onder de liquide middelen.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

200.000

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

84.018

+

€
€

0

104.285

+
0

2.500

€

1.500.000

200.000

€

1.502.500

99

€

642

+

€

+

+

€

284.117

€

1.607.427

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

42.936

€

71.238

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

56.321

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

954.327

89.711

€

30.764

1.053.584

€

191.713

-769.467

€

1.415.714

+

+
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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.

De baten van de Stichting bestaan uit verkochte entreebewijzen, boeken en de
verkoop van een museumstuk.
In 2020 is een gift ontvangen van EUR 200.000
In 2020 zijn, in het Louwman Museum tentoongestelde, Benz 5-hp Covered Phaeton,
Briggs Stratton Flyer en Hotchkiss Gazogène Cimionette van de bruikleengever
overgenomen en ten laste van de Bestemmingsreserve geboekt.
De overige lasten bestaan uit kosten inzake "Dienst wegverkeer", Bank- en
Vergaderkosten, alsmede advieskosten.

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

Open

