Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Frans Hals Museum

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 3 0 3 2 3 1

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

Groot Heiligland 62, 2011 ES Haarlem

Telefoonnummer

0 2 3 5 1 1 5 7 7 5

E-mailadres

meet@franshalsmuseum.nl

Website (*)

https://www.franshalsmuseum.nl/nl/

RSIN (**)

8 1 9 5 3 3 8 2 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

3 9

Aantal medewerkers (*)
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

Frans Corpeleijn

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Marie Hélène Cornips

Algemeen bestuurslid

Hendrik Driessen

Overige informatie
bestuur (*)

Verdere leden RvT: Bartout Gieben, Volker Manuth, Wietze Reehoorn, Sheila Sitalsing,
Monique Steijns

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 doel van de Stichting is het registreren, bewaren, conserveren, verrijken,
documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren van kunstwerken op het gebied
van beeldende kunst en indien dat noodzakelijk is, ontzamelen volgens de Leidraad
Afstoting Museale Objecten.

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?

Dit doel wordt nagestreefd door het inrichten, beheren, exploiteren en in stand houden
van het Frans Hals Museum met de door de Gemeente bij de verzelfstandiging ter
beschikking gestelde museumcollectie, gemeentelijk bruikleen en door anderen aan de
gemeente of de Stichting in de toekomst in eigendom of bruikleen beschikbaar te
stellen werken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de Stichting zullen onder andere worden gevormd door:
- opbrengsten uit eigen activiteiten en opdrachten;
- subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- donaties en sponsoring;
- al hetgeen de Stichting voorts door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei
andere wijze verkrijgt.
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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.

Het museum stelt zich ten doel om het publiek te laten kennismaken met vernieuwing
in heden en verleden, met name de ongekende bloei van de schilderkunst in de 17de
eeuw, én met internationale ontwikkelingen in de eigentijdse beeldende kunst.
Voor het toezicht op de financiën heeft de RvT een Auditcommissie ingesteld. De
externe controle van de jaarrekening geschiedt door een externe accountant, die zowel
aan het bestuur als aan de RvT rapporteert. De RvT en de Auditcommissie vergaderen
(minimaal) viermaal per jaar, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd.

https://www.franshalsmuseum.nl/nl/over-ons/documenten/

Open

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

Leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De beloning
van het bestuur wordt jaarlijks door de accountant getoetst aan de Wet Normering
Topinkomens. De nevenfuncties van de Directeur moeten vooraf aan de RvT worden
voorgelegd en goedgekeurd. De nevenfuncties van de Adjunct-directeur worden vooraf
door de Directeur goedgekeurd en ter informatie aan de RvT gecommuniceerd.

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.

Programma en activiteiten 2021:
https://www.franshalsmuseum.nl/nl/bezoek/agenda/when/2021
Programma en activiteiten 2020:
https://www.franshalsmuseum.nl/nl/bezoek/agenda/when/2020
Programma en activiteiten 2019:
https://www.franshalsmuseum.nl/nl/bezoek/agenda/when/2019

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

Programma en activiteiten 2021: https://www.franshalsmuseum.nl/nl/bezoek/agenda/when/2021
Programma en activiteiten 2020: https://www.franshalsmuseum.nl/nl/bezoek/agenda/when/2020
Programma en activiteiten 2019: https://www.franshalsmuseum.nl/nl/bezoek/agenda/when/2019

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

30.492

Materiële vaste activa

€

594.484

€

630.706

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

594.484

Voorraden

€

48.921

€

41.068

Vorderingen &
overlopende activa

€

818.199

€

451.584

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
661.198

€
5.118.859

€

+
€

5.065.988

+
€

5.985.979

Totaal

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

6.580.463

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

466.902

€

178.356

Bestemmingsreserve

€

880.991

€

880.991

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
1.347.893

€

1.059.347

Bestemmingsfondsen

€

1.478.516

€

1.434.516

Voorzieningen

€

344.390

€

396.843

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

3.409.664

Totaal

€

6.580.463

€

+
€

+

€

5.558.640

+
€

Passiva

6.219.838

€

3.329.132

€

6.219.838

+

https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2022/04/FHM_Jaarverslag_2021.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

435.769

€

466.589

Subsidies van overheden

€

3.969.732

€

4.275.999

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

1.106.546

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

5.076.278

+
4.275.999

€
€

69.000

64.780

€
€

230.288

+

€
€

299.288

85.500

+
150.280

€
€

406.329

521.650

+

+

€

6.217.664

€

5.414.518

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

697.283

€

446.333

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

1.100.034

€

88.285

Communicatiekosten

€

203.328

€

189.788

Personeelskosten

€

2.675.526

€

2.966.267

Huisvestingskosten

€

687.127

€

526.655

Afschrijvingen

€

212.507

€

207.169

Financiële lasten

€

21.218

€

169

Overige lasten

€

301.118

€

249.261

Som van de lasten

€

5.898.141

€

4.673.927

Saldo van baten en lasten

€

319.523

€

740.591

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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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.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2022/04/FHM_Jaarverslag_2021.
pdf

https://www.franshalsmuseum.nl/wp-content/uploads/2022/04/FH
M_Jaarverslag_2021.pdf

Open

