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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Amsterdamse School Museum Het Schip.
4 1 2 1 7 0 2 4

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

Oostzaanstraat 45 1013 WG Amsterdam
0 2 0 6 8 6 8 5 9 5

E-mailadres

info@hetschip.nl

Website (*)

www.hetschip.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 9 3 2 8 9 6

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)

5 5

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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Alice Roegholt, algemeen directeur

Algemeen bestuurslid

Josee Roël zakelijk directeur vanaf 01-04-2018

Overige informatie
bestuur (*)

Raad van Toezicht vanaf 01-04-2020:
voorzitter: Gerard Anderiesen
leden: Ab Vos, Vera Carasso, Iljan van Hardevelt, Michael Daane Bolier

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?

De missie van Museum Het Schip is de Amsterdamse School als belangrijke stroming
op het gebied van kunst, architectuur en volkshuisvesting voor een breed publiek
toegankelijk te maken en daarmee zoveel mogelijk bezoekers te verrijken en te
inspireren.
De Amsterdamse School is een enorme inspiratiebron voor de volkshuisvesting,
stedenbouw, architectuur en toegepaste kunsten. De missie van het museum is dit
lokaal, regionaal, nationaal en internationaal breed onder de aandacht te brengen.
Het museum brengt de bezoekers kennis en inzicht over de kunststroming en
architectuur, de geschiedenis van de volkshuisvesting, een brede en diverse collectie
kunst binnen en buiten op straat en een (inter)actieve beleving dwars door Amsterdam
en in Nederland. Het museum doet dit door het - naasat het organiseren van
tentoonstellingen binnen - vele activiteiten in de openbare ruimte uit te voeren.

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 organiseren van:
- tentoonstellingen (vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen)
- wandelingen, rondleidingen, bustochten, fietstochten en boottochten (in A'dam en NL)
- organiseren van lezingen en evenementen (zelfstandig of samen met andere
organisaties in NL of het buitenland)
- actieve workshops voor volwassenen, studenten, scholieren en bso's.
- het doen van onderzoek en het publiceren van de bevindingen
Alle activiteiten zijn gericht op onder de aandacht brengen van en verspreiden van
kennis over 'de amsterdamse school' en de geschiedenis van de volkshuisvesting en
de woningwet.
Alle activeiten worden overdag of s'avonds uitgevoerd in of rond Museum het Schip,
museum De Dageraad, elders in Amsterdams en Nederland en elders in Europa.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies
- publiek
- particulier
Giften en donaties
- bedrijven/woningorganisaties
- particulieren (vrienden en losse donaties)
Eigen inkomsten
- kaartverkoop
- verkoop activiteiten en commerciele verhuur
- horeca en winkel
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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 verkregen inkomsten worden besteed aan beheer en activiteiten.
Beheerlasten:
- personeelslasten
- huisvestingslasten van de beide locaties (huur, facilitair, meer jaren onderhoud)
Activiteitenlasten:
- personeelslasten
- lasten m.b.t. marketing, pr, collectie
- activiteitenlasten (tentoonstellingen, rondleidingen, fietstochten, bustochten, tochten
per boot, evenementen, lezingen, symposia etc)

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

https://www.hetschip.nl/over-het-museum/organisatie/beleidspl
annen-jaarverslagen

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

Directeur bestuurders:
ontvangen respectievelijk salaris en een inleenvergoeding

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.

Een korte opsomming:
Exposities:
Museum het Schip - naast de vaste exposities:
- tentoonstelling Bruno Taut,
- exposities Stadjerspaleizen, het Eiland en De Amsterdamse School in tekeningen en
litho's (in de lunchroom).
- Een uitzonderlijk postkantoor: heropening postkantoor na verbouwing met expositie
over de geschiedenis van het postkantoor
Museum DeDageraad (in 2020 museumstatus verkregen):
- De kracht van het ambacht

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

https://www.hetschip.nl/images/Over_het_museum/Organisati
e/Bestuursverslag_en_jaarrekening_2020.pdf

Open

Raad van Toezicht:
onbezoldigd

Activiteiten:
- Bustochten (A'dam, H'sum, Almere), Fietstochten (A'dam, H'sum)
- Wandelingen (A'dam), film (samen met Ketelhuis A'dam), lezingen, symposia,
theaterlezing (voor kinderen), concert, workshops (volwassenen/kinderen)
- educatief programma: naast aanbod voor alle schooltypen is nieuw:
uitrol doorlopende leerlijn basisschool, ontwikkeling mbo lesprogramma
- maatschappelijke programma's i.s.m. maatschappelijke organisaties
- ontwikkeling digitaal aanbod

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

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

20.210

€

16.650

Financiële vaste activa

€

33.525

€

33.525

€

53.735

€

50.175

+

Voorraden

€

16.216

€

32.763

Vorderingen &
overlopende activa

€

285.740

€

291.201

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

517.127

€

417.137

+
€

+
€

819.083

741.101

+
Totaal

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

€

872.818

+

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

43.598

€

131.953

31-12-2019 (*)

+
43.598

€

131.953

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

264.851

€

202.749

Langlopende schulden

€

11.242

€

14.053

Kortlopende schulden

€

553.127

€

442.521

Totaal

€

872.818

€

791.276

+
€

791.276

+

€

+

https://www.hetschip.nl/images/Over_het_museum/Organisatie/Bestuursverslag_en_jaarrekening_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)

€

225.434

€

Subsidies van overheden

€

528.490

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

185.067

€

Overige subsidies

€

0

Baten van subsidies

€

713.557

€

Baten sponsorbijdragen

€

11.500

€

Giften en donaties van particulieren

€

36.178

€

Nalatenschappen

€

0

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

Overige giften

€

10.641

Giften

€

46.819

€

Financiële baten

€

0

€

Overige baten

€

0

€

+

+

€

+
0

€

+
0

+

+

€

997.310

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

191.856

€

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

31.798

€

Personeelskosten

€

481.735

€

Huisvestingskosten

€

265.584

€

Afschrijvingen

€

2.236

€

Financiële lasten

€

2.034

€

Overige lasten

€

110.421

Som van de lasten

€

1.085.664

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-88.354

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€

+

€

+
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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.

Covid-19 heeft financieel en emotioneel een zware wissel getrokken op de organisatie.
De opbrengsten bleven achter door de sluitingen van het museum en, na heropening,
de achterlbijvende bezoek- en activiteitencijfers.
De kosten van activiteiten waren lager omdat die niet of veel minder doorgingen,
echter de exploitatiekosten (huisvesting en personeel) liepen grotendeels door, en bij
heropening waren de personeelskosten hoger omdat meer mensen nodig waren voor
een goede publieksbegeleiding.
Het museum heeft, naast de jaarlijkse opbrengsten van AFK, AFWC, vrienden en
sponsoren in 2020 gebruik kunnen maken van de vele maatregelen van kabinet en
gemeente en fondsen voor werkgevers, werknemers en instellingen.
Er kwam ook hulp van vele particulieren, zijn gesprekken geweest met onze
verhuurpartners voor het zoeken naar oplossingen en was de AFWC wederom een
partner van onschatbare waarde.
De ontwikkeling van een webshop en online activiteiten brachten aanvullende
inkomsten.
Dit heeft in 2020 geleid tot een zo gering mogelijk verlies dat door het weerstand
vermogen van de Stichting is opgevangen. Dit vermogen is hierdoor wel tot een
minimum geslonken.

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

https://www.hetschip.nl/images/Over_het_museum/Organisati
e/Bestuursverslag_en_jaarrekening_2020.pdf

Open

