Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Educatief W.O.II Centrum Medemblik
6 1 1 8 2 0 9 5

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

Zeldenrust 5, 1671GW Medemblik
0 6 2 3 9 7 5 6 6 1

E-mailadres

info@educatiefwo2centrum.nl

Website (*)

www.oorlogsmuseummedemblik.nl

RSIN (**)
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
0

Aantal medewerkers (*)

5 4

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

Robin Rustenburg

Secretaris

Sietske Rustenburg-Beimers

Penningmeester

Sil Rustenburg

Algemeen bestuurslid

Marcel Kiekebos

Algemeen bestuurslid

Bodil Mackaaij

Overige informatie
bestuur (*)

Klaas Pot, Hans van de Kolk

IB 112 - 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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

a. Het tentoonstellen van leger- en civiele goederen uit de Tweede Wereldoorlog zoals
bijvoorbeeld voertuigen, kleding en huisraad; b. het met behulp van museale thema's
gekoppeld aan het tentoongestelde materiaal bewust maken van met name kinderen
van eigen gedrag en handelen -en de keuzes die je hierin kunt maken- alsmede de
daaruit voortvloeiende gevolgen.

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?

Het Oorlogsmuseum exploiteert twee storytellings. Aan de ene kant het civiele aspect
van de Tweede Wereldoorlog waarin West-Friesland uitgelicht is, welke in grote lijnen
ook centraal staat voor heel Nederland en aan de andere kant het militaire aspect van
de Tweede Wereldoorlog waarin twee verhaallijnen die relatief onbekend zijn uitgelicht
worden.
Het algemene uitgangspunt voor beide storytellings is ‘opdat we niet vergeten’ en
daarbij van de lessen uit het verleden lering trekken voor het heden. Als museum
willen wij graag voor iedere bezoeker toegankelijk zijn en dus een zo passend mogelijk
aanbod/programma bieden omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen bovenstaande
uitgangspunten meekrijgt. Aangezien de Tweede Wereldoorlog vijf jaar heeft geduurd
en het iedereen in de samenleving destijds raakte, heeft iedere potentiële bezoeker
wel een raakvlak met iets wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. De
belangrijkste tweedeling die er dan gemaakt kan worden is civiel en militair, dat staat in
iedere oorlog centraal. Mensen die het militaire aspect niet interessant vinden of daar
een grote aversie tegen hebben kunnen het juist wel weer heel interessant vinden om
te ontdekken wat voor impact dit destijds had op het civiele leven en hoe individuele
burgers omgingen met de keuzes waar ze ongewenst voor kwamen te staan en de
oplossingen die ze ad-hoc voor problemen moesten verzinnen. Qua storytelling
hebben we bewust
gekozen om
het de
bezoekers
zelfuit
tede
laten
beleven
in plaats van
Oorlogsmuseum
Medemblik
verkrijgt
haar
inkomsten
volgende
activiteiten
en
rondleidingen
of tekstuele/audiovisuele informatieoverdracht. Doordat de bezoekers
bronnen:
het
zelf beleven en de verhalen hierdoor een beetje tot leven komen, komt het over het
- Schoolklassen
meer binnen. Dat de opdrachten die ze tijdens het programma doen
-algemeen
Reguliereveel
bezoekers
ook wat weg hebben van het escaperoom-concept, zorgt ervoor dat het
-toevalligerwijs
Groepsarrangementen
iedere leeftijdscategorie als actief en spelenderwijs wordt ervaren. In de
-voor
Fondsenwerving
opstartperiode is in korte tijd al duidelijk geworden dat deze strategie van storytelling
een groot succes is om inderdaad alle doelgroepen te betrekken en te bereiken.
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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 inkomsten worden aan de volgende uitgaven en investeringen besteed:
- Vaste kosten zoals gas, water, elektra, verzekeringen, abonnementen
- Variabele kosten zoals programmaboekjes, inkoop eten/drinken
- Doorontwikkelingen van educatief en museaal aanbod zoals expositie 'Weg naar
Vrijheid'
- Doorontwikkelingen van processen zoals een professionele website met ticketshop
- Doorontwikkelingen van de museale kerntaak 'beheer en behoud' zoals
meetapparatuur en klimaatapparatuur

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).

Bestuursleden ontvangen op geen enkele manier beloning voor hun werkzaamheden.
Voor vrijwilligers is er een onkostenvergoeding van €5 per uur.

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.

Zie via onderstaande link op de pagina onderaan het jaarverslag van 2020 waarin de
gedane activiteiten en bezoekersaantallen van dat jaar zijn beschreven.

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

https://www.educatiefwo2centrum.nl/meehelpen

Open

04 van 06

2

Balans

Balansdatum

–

–

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

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.

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

Zie op de website het jaarverslag van 2020 met daarin overzichtelijk de balans en winst- & verliesrekening opgenomen inclusief een toelichting.
https://www.educatiefwo2centrum.nl/meehelpen
Onderaan deze pagina ziet u het jaarverslag van 2020 staan.

0
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

+

€

0

0

€

+
0

0

€

+

€

0

€

0

Zie op de website het jaarverslag van 2020 met daarin overzichtelijk de balans en
winst- & verliesrekening opgenomen inclusief een toelichting.
https://www.educatiefwo2centrum.nl/meehelpen
Onderaan deze pagina ziet u het jaarverslag van 2020 staan.

https://www.educatiefwo2centrum.nl/meehelpen

Open

