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BESTUURSVERSLAG 
 
Inleiding 
In het Bestuursverslag over 2020 schreven wij dat dat jaar waarschijnlijk een van de meest ingrijpende 
jaren in de geschiedenis van het Museon zou worden als gevolg van de coronacrisis. Inmiddels weten 
wij dat 2021 ten minste zo ingrijpend is geweest. We zijn dit jaar slechts 168 dagen open geweest voor 
publiek en veel medewerkers werkten delen van het jaar thuis, wat voor de organisatie z’n tol begon te 
eisen. We hebben in 2021 slechts 32 % van de begrote bezoekers ontvangen met als gevolg een 
enorme daling van onze entree- en andere publieksinkomsten tot 45 % van de begrote omzet. Door 
de financiële steun van de gemeente Den Haag is onze financiële positie slechts beperkt aangetast. 
Ook in 2022 moet echter rekening worden gehouden met een ‘corona-effect’ op onze bezoekcijfers 
en dus financiën, terwijl ook dan de overheidssteun nog onzeker is. Onze begrotingen voor 2023 en 
daarop volgende jaren zijn aan deze nieuwe werkelijkheid aangepast. 
 
Een belangrijke tweede ontwikkeling is de fusie met het Omniversum, die op 1 januari 2022 zijn beslag 
heeft gekregen. Heel 2021 stond in het teken van de voorbereiding daarvan en de voorbereidende 
besluitvorming door de Ondernemingsraden, de vakbonden en de gemeente Den Haag. Op 1 juli van 
dit jaar heeft de besturenfusie plaatsgevonden, Museon en Omniversum vielen daarna onder 1 bestuur 
en Raad van Toezicht. Bij de juridische fusie op januari 2022 is de Stichting Continuïteit Omniversum 
opgegaan in de Stichting Museon en heeft bij de laatste een statuten- en naamswijziging 
plaatsgevonden in Stichting Museon-Omniversum. Dit jaarverslag over boekjaar 2021 betreft de laatste 
jaarrekening van het Museon. De jaarrekening boekjaar 2021 van Omniversum wordt apart behandeld. 
 
 
Het Museon heet in de statuten Stichting Museon (Museum voor het Onderwijs). De vestigingsplaats 
van de stichting is Den Haag. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag 
onder nummer 41160112. Het doel is in de statuten als volgt beschreven: 
 
“Het bevorderen bij een breed publiek van kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op het 
gebied van mens- en natuurwetenschappen.  
 
De stichting streeft dit doel na door middel van het inrichten, in stand houden en exploiteren van een 
museum, het Museon. Het museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en 
haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, welke de 
materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk 
onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, dit 
alles in de ruimste zin van het woord.” 
 
Jaarverslag Bestuur en Raad van Toezicht 
Het bestuur wordt uitsluitend gevormd door de directeur, de heer drs. P. de Haan. Na de besturenfusie 
op 1 juli bestond het bestuur uit de heren drs. P. de Haan en drs. S.J. van Driel.  
 
De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de volgende personen: 

 1e termijn: Rooster van aftreden 
De heer drs. P.H. van Gessel, voorzitter 11-12-2018 1-4-2026 
Mevrouw M.B. Boon 1-1-2015 1-7-2022 
De heer drs. P.M.M. Heijnen  22-9-2014 1-7-2022 
De heer drs. A. Mouret 1-1-2019 1-4-2024 
De heer drs. J.C. Schenderling  1-7-2015 afgetreden per 1-7-2021 
Mevrouw drs. L. Zandstra 1-1-2019 1-10-2025 

 

Na de besturenfusie op 1 juli kende de RvT naast bovengenoemde leden de RvT-leden van het 
Omniversum: 

 
 1e termijn: Rooster van aftreden 
De heer dr. W. Bijleveld 1-7-2021 1-4-2025 
De heer drs. M.F. Schenkels 1-7-2021 1-10-2024 
De heer F. van Steenis 1-7-2021 1-10-2026 
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In 2021 is de Raad van Toezicht vijf keer bijeen geweest, drie keer in de oude samenstelling en twee 
keer in de nieuwe Tijdens de vergaderingen kwamen de gevolgen op de organisatie van de 
coronacrisis, de financiële scenario’s rond corona en de voorgenomen fusie met het Omniversum 
prominent aan de orde, naast reguliere punten als financiën (begroting, jaarrekening, marap’s), 
personeel, programmering, educatie en publiciteit.  

 
In de maartvergadering is de jaarrekening goedgekeurd na een toelichting van de controlerend 
accountant en bespreking van diens managementletter. In de vergaderingen van mei en juni kon de 
directeur rapporteren over de voortgang van de fusie, waarna het formele besluit tot de besturen- en 
juridische fusie is genomen in de junivergadering. 
 
De vergadering van september was de eerste in de nieuwe samenstelling en is de begroting voor 2022 
goedgekeurd. In die vergadering is ook het profiel en de wijze van werven van de commercieel 
directeur, die in de nieuwe organisatie als tweede directielid gaat functioneren, vastgesteld en heeft de 
Raad kennis kunnen nemen van de nieuwe One Planet programmering van Museon-Omniversum. 
 
In de novembervergadering is het Jaarplan voor 2022 vastgesteld en is gesproken over het feit dat het 
rooster van aftreden van de Raad moet worden aangepast om met de werving van nieuwe leden beter 
te voldoen aan de Code Diversiteit. 
 
De leden kunnen een vergoeding voor de kosten krijgen ter grootte van € 1375 per persoon per jaar. 
De voorzitter ontvangt een hoger bedrag. De drie leden die halverwege het jaar tot de Raad van 
Toezicht van de bestuurlijk gefuseerde instelling zijn toegetreden, hebben geen vergoeding van het 
Museon ontvangen, maar hebben deze via het Omniversum gekregen. 
 
De Stichting hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is vastgelegd in het Reglement voor de Raad 
van Toezicht en wordt jaarlijks getoetst. De Raad werkt met een auditcommissie, een commissie 
governance en een remuneratiecommissie die de vergadering van de RvT - samen met de directeur -  
voorbereiden.  
 
De Raad van Toezicht heeft twee keer per jaar een informeel gesprek met de OR van het Museon.  
 
De remuneratiecommissie houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. In 2022 volgt 
ook de evaluatie van de RvT zelf.  
 
Positionering en profiel 
In het Bedrijfsplan 2020 – 2024 zijn missie, visie en doelstelling aangescherpt: in het Museon draait 
het om de toekomst van onze planeet en haar bewoners. Onze missie: wij delen het avontuur van de 
zoektocht naar oplossingen. In onze educatie, tentoonstellingen, activiteiten en outreach willen we 
het publiek daarin meenemen. Als ambities voor de komende periode hebben we daarin 
geformuleerd: 
 
1. Een sterker museaal profiel 
2. Een relevante en spannende programmering 
3. Een groter en inclusiever bereik 
4. Een sterk netwerk 
5. Een organisatie die is toegesneden op de programmering 
6. Een versterking van de financiële basis 
 
Door de fusie met het Omniversum hebben we deze missie en visie nog scherper kunnen maken om 
met het zeer actuele thema duurzame ontwikkeling een hele bijzondere attractie op nationaal niveau 
te worden. We hebben de unieke kans in de grotere metropoolregio Den Haag en de wijdere Randstad 
een krachtiger rol te spelen als partner in het netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 
Als Museon-Omniversum kunnen we een omvangrijker verhaal vertellen, hebben ze een grotere 
impact en krijgen meer landelijke bekendheid. Daardoor worden we ook interessanter voor relevante 
partners, krijgen we meer bezoekers en stijgen de inkomsten.  



STICHTING MUSEON DEN HAAG – JAARVERSLAG 2021     

Pagina 5 
 

In 2020 is het fusieplan Museon & Omniversum, Ontdek de wereld, ronduit spectaculair opgesteld en 
extern getoetst. In 2021 is de programmering voor de nieuwe organisatie uitgewerkt. We kunnen die 
meer integraal aanpakken langs de lijn van inspireren – leren – doen met de One Planet Digital Dome 
(de filmprogrammering), de One Planet Expo (de vaste tentoonstelling over de 17 
duurzaamheidsdoelen van de VN) en One Planet NOW! (de nieuwe interactieve en educatieve 
wisseltentoonstelling). 
 
Financiën 
Het Museon kon pas op 5 juni opengesteld worden en moest op 18 december de deuren weer sluiten. 
Het gevolg was derving van publieksinkomsten gedurende bijna een half jaar. In het 
Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 heeft het Museon plannen uiteengezet om de eigen inkomsten 
verder te laten groeien. Dit zou zichtbaar moeten worden in groeiende bezoekersaantallen, maar ook 
in de exploitatie van de verhuurbare ruimtes. Met de gevolgen van corona is dit echter een valse start 
gebleken. Op beide vlakken was de ontvangst problematisch en afspraken op lange termijn werden 
door onzekerheid bemoeilijkt.  
 
Besparingen werden gevonden in het langer vasthouden van tentoonstellingen. De afdeling Marketing 
is gedurende de gesloten periode terughoudend geweest in de uitgaven, uiteraard voor zover dit niet 
in strijd was met contractuele verplichtingen. Ook zijn natuurlijk veel minder uitzendkrachten 
opgeroepen om de afdelingen Publieksbegeleiding en Educatie te ondersteunen. Wel is om uitval van 
ziek personeel op te vangen in noodzakelijke gevallen ondersteuning van buiten ingehuurd. 
 
Dat het museum ondanks deze financiële tegenslagen toch het hoofd boven water heeft kunnen 
houden, is onmiskenbaar te danken aan de steun die van de gemeente Den Haag is ontvangen. Met 
toestemming mocht het Museon in 2020 twee ton reserveren voor tegenslagen in 2021 en in de loop 
van het jaar is de huur van het pand over zes maanden kwijtgescholden. Bovendien is vanuit het 
Herstelfonds een bijdrage ontvangen van € 291.000. Door deze steun was het mogelijk de 
Bestemmingsreserve Covid 19 nagenoeg onaangetast te laten en met toestemming van de gemeente 
over te hevelen naar 2022. 
 
Het college van B&W van de gemeente Den Haag heeft bij de vaststelling van de meerjarensubsidie  
Museon samen met zeven andere grote instellingen voor 1,5 % op de voorgestelde subsidie gekort om 
subsidiering van een aantal kleinere instellingen mogelijk te maken. De acht instellingen hebben 
bezwaar gemaakt tegen deze korting. Dat bewaar is ondanks het feit dat de bezwarencommissie er 
gronden voor zag, afgewezen. Zeven van de acht instellingen hebben bij de rechtbank in Den Haag 
hiertegen beroep aangetekend. Uitslag van dit beroep wordt pas voorzien in 2023. 
 
Per januari van het verslagjaar is het personeel overgegaan van de Gemeentelijke CAO naar de 
Museum CAO. Dit had tot gevolg dat de salarisinschaling is aangepast, zodat in de meeste gevallen 
een garantietoelage werd meegegeven, omdat anders in die gevallen teruggang in salaris zou 
plaatsvinden. Voor de toekomst zorgt dit echter voor een besparing, doordat nieuwe medewerkers het 
salaris zónder de garantietoeslag zullen verdienen. In december is aan het personeel op basis van de 
vernieuwde CAO een eenmalige uitkering betaald van € 1000 naar rato, op basis van afspraken tussen 
de Museumvereniging en de vakbonden. Deze en andere gestegen kosten werden gecompenseerd 
met een trendmatige verhoging van het subsidiebedrag van de gemeente Den Haag.  
 
Een aantal projecten is in het afgelopen jaar gereedgekomen. Bijzonder om te noemen is het 
Discoverlab, dat met steun van MondriaanFonds, Zabawas en Fonds 1818, maar ook met € 125.000 
van particulieren tot stand is gekomen. Ook is door het Museon de First Lego League georganiseerd. 
Dit werd grotendeels met subsidie van de gemeente bekostigd. Door middel van een wedstrijd worden 
kinderen tussen 4 en 15 jaar uitgedaagd om op een creatieve manier bezig te zijn met wetenschap en 
technologie. 
 
Risicomanagement 
Net als in 2020 kreeg het Museon niet alleen een exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag, maar 
ook coronasteun. Enerzijds was dit in de vorm van huurkwijtschelding ad € 177.800, anderzijds een 
extra subsidie in het kader van het Herstelfonds cultuur van € 291.000. Deze bijdrage is derhalve hoger 
dan de huidige risicoreserve. Deze middelen en daarnaast de bezuinigingen die nog mogelijk waren, 
voornamelijk bij de activiteitenlasten, hebben uiteindelijk geresulteerd in een uiterst geringe 
onttrekking aan de Bestemmingsreserve die in 2020 opgebouwd kon en mocht worden. Voor 2022 
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zijn de gevolgen van corona nog niet te overzien, maar de sluiting van het museum in januari en de 
beperkte openstelling daarna, zullen pijnlijke gevolgen hebben voor de exploitatie. De markt zal zich 
ook moeten herstellen. Een deel van het publiek, maar ook de zakelijke markt, zal zich anders 
gedragen. Hierdoor zullen de verwachte opbrengsten lager uitvallen dan begroot, terwijl de steun voor 
2022 en daarna nog onduidelijk is. Voor het komende jaar wordt rekening gehouden met scenario’s 
waarbij 10 % en 20 % minder inkomsten worden ontvangen. Ook wordt bij de gemeente Den Haag 
een verzoek ingediend om de Bestemmingsreserve Covid 19 te mogen aanhouden en wordt er 
gekeken naar andere steunmogelijkheden, die na de fusie met het Omniversum nog mogelijk zijn. De 
in het meerjarenplan gestelde wens om minder afhankelijk te worden van subsidie kon daardoor 
allerminst bewaarheid worden. 
 
De druk op het personeel was in 2021 hoog. Niet alleen had het te lijden onder uitval door ziekte, 
hetgeen de druk op anderen vergrootte, maar ook de extra werkzaamheden gericht op de fusie 
hebben geleid tot uitval. Bij langdurig wegvallen van personeel met sleutelposities is daarom extern 
personeel aangetrokken. De beperkte bezetting is op operationeel vlak een risico, met name bij 
functies die door slechts één persoon worden bekleed. De directeur en het afdelingshoofd overleggen 
samen met de arbodienst hoe de zieke medewerker weer zo snel mogelijk kan herstellen. Het 
personeel van het Museon gaat met ingang van 2021 over naar de Museum-CAO. Het Museon kan 
daardoor het personeel onderbrengen in de WW-verzekering. 
 
De bedrijfshulpverleners hebben allen bij een extern bedrijf de vereiste trainingen gevolgd en 
regelmatig worden herhalingslessen gegeven om de kennis op niveau te houden. Er wordt met hulp 
van dit bedrijf en de brandweer een ontruimingsoefening georganiseerd om de medewerkers voor te 
bereiden op eventuele calamiteiten.  
 
Overige risico’s worden zoveel mogelijk gemeden: 

 Geld wordt niet belegd, maar ondergebracht bij verschillende banken.  
 We laten ons informeren door specialisten en onderhouden regelmatig contact met andere 

Haagse musea, zoals het Haags Kunstmuseum en het Haags Historisch Museum, om nieuwe 
ontwikkelingen uit te wisselen.  

 Door een goede verzekering af te sluiten, wordt de kans op onverhoopte schade bij derden 
beperkt. 
 

Bezoekers 
Ook 2021 was door de sluiting en tijdsloten een slecht jaar met zelfs minder bezoek dan 2020, 
namelijk 65.144, terwijl in de begroting rekening werd gehouden met een stijging tot boven de 
200.000 bezoekers. Vooral het bezoek van het reguliere publiek is verder afgenomen, in de eerste 
plaats omdat het museum maar liefst 168 dagen gesloten is gebleven, terwijl het jaar ervoor het 
museum 112 dagen de deuren moest sluiten. Toch is tussen 5 juni en 18 december 90 % van het in de 
periode begrote bezoek gekomen. 
 
Het publiek leek inmiddels wat meer gewend te zijn geraakt aan de omstandigheden waarin zij werden 
ontvangen en ook was het eenvoudiger voor het personeel om de gewenste omstandigheden te 
creëren. De kassa was voorbereid op de timeslots en er was in het museum een eenvoudige route 
aangelegd. Uiteraard werden ook de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen met onder andere 
mondkapjes, desinfectiegel en veiligheidsschermen.  
 
De scholen lieten zich ook wat minder zien in het pand. Het primair onderwijs was wat beter 
vertegenwoordigd dan in 2020, maar dat aantal is beïnvloed door de leerlingen die voor de First Lego 
League zijn gekomen. Per saldo is het aantal leerlingen dat in schoolverband het Museon bezocht 
uitgekomen op 33 % van het begrote aantal: 39.000. Tot slot zijn de bezoeken van de outreach-
activiteiten en van de lezingen en de verhuringen sterk door de coronasituatie beïnvloed. 
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Bezoekersaantallen 
Werkelijk 

2021 
Begroot 

2021 

% werkelijk 
- begroot 

2021 

Werkelijk 
2020 

Regulier publiek 46.669 126.000 37% 64.436 

Leerlingen Primair Onderwijs 9.024 28.000 32% 8.835 

Leerlingen Voortgezet Onderwijs 3.750 11.000 34% 5.507 

Regionale outreach-activiteiten 2.112 25.000 8% 1.141 
Lezingen, cursussen, verhuringen 
e.d. 

3.589 16.000 22% 1.835 

Totaal 65.144 206.000 32% 81.754 

 
Cultureel ondernemerschap 
In het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 is aangegeven dat de afhankelijkheid van subsidie verkleind 
dient te worden. Het accent werd verlegd van maken naar verkopen. Door het product van het 
Museon meer te vermarkten, onder andere door meer geld in marketing te steken, zou het bezoek, en 
daarmee de eigen inkomsten, vergroot worden. Door bekende redenen is dit niet gelukt, maar ook de 
hogere uitgaven voor marketing zijn beperkt. Toch zijn vooral in de business to business stappen gezet 
om voor verhuring van ruimtes meer naamsbekendheid te verwerven met actieve acquisitie. Het 
nieuwe inhoudelijke profiel gericht op duurzame ontwikkeling blijkt voor de zakelijke markt goed te 
werken. Bij normalisering van de omstandigheden wordt daarom verwacht dat dit verzilverd kan 
worden. Toen het museum in juni weer opengesteld kon worden, was vrij snel een stijging van 
business to business activiteiten te zien. Aan het eind van het jaar kwam daar door corona-
ontwikkelingen echter weer een abrupt einde aan en moesten diverse verhuringen weer gecanceld 
worden.  
 
Ook voor het Partnernetwerk was de coronaperiode een grote handicap. De laatste 
netwerkbijeenkomst is in februari 2020 gehouden, de andere bijeenkomsten in 2020 en die in 2021 
moesten worden gecanceld. Wel is door de voorzitter van het netwerk, samen met de directeur online 
en live met vrijwel alle leden een gesprek gevoerd om de samenwerking te bestendigen en 
partnerovereenkomsten te verlengen. Ook zijn enkele gesprekken gevoerd met prospects. Het 
netwerk telde ultimo 2021 20 leden.  
 
Maatschappelijk draagvlak 
Het Museon is onverbrekelijk verbonden met de stad Den Haag. Iedere Hagenaar kent het museum en 
is ooit via school in het museum geweest om een van de lesprogramma’s te volgen of heeft een van 
de vele tentoonstellingen bezocht. Het Museon heeft haar interactieve programma’s gebaseerd op de 
zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en de VN ondersteunen dit 
programma inhoudelijk en communicatief. De zeventien SDG’s (Sustainable Development Goals) 
worden op een laagdrempelige manier uitgelegd in de permanente expositie.  
 
Het Museon is nauw verbonden met het, met name Haagse, Primair- en Voortgezet onderwijs. Het 
brede aanbod van educatieve programma’s wordt hoog gewaardeerd. Met focus-groepen uit het 
onderwijs en de Educatieraad, blijven de museaal educatieve programma’s actueel en aangesloten op 
de curricula van scholen. 
 
Outreach activiteiten zijn onmisbaar om de bezoeker op een bijzonder aansprekende manier te 
bereiken. Door corona zijn echter de gebruikelijke evenementen zoals ‘Professional Imaging’ 
(fotografiefestival Nijkerk), de ‘Uitmarkt’, de ‘Kids Museumnacht’, ‘Kom in de Kas’ in het Westland en het 
Weekend van de Wetenschap komen te vervallen. 
 
Met samenwerkingsverbanden waarin het Museon participeert, waaronder de Vereniging van Science 
Centra en de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties, wordt gewerkt aan projecten met 
een gemeenschappelijk belang en vindt fondswerving gezamenlijk plaats. Daarnaast is Museon actief 
binnen Ecsite, de internationale vereniging van organisaties, waaronder musea, die zich bezighouden 
met wetenschapscommunicatie.  
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Het Museon kent een actieve, 1200 leden tellende Vereniging van Vrienden. De vereniging 
ondersteunt het Museon actief en is verantwoordelijk voor de personele bezetting van de 
museumwinkel en het assortiment. 
 
Internationaal beleid 
Belangrijke partners zijn, naast de Verenigde Naties, NJR, Hague Talks en diverse internationale 
organisaties zoals de VN. Daarnaast werken we met ngo’s zoals UNOY, Unicef, NVVM. Het Museon is 
een belangrijke speler in nationale netwerken zoals de VSC waarbij we kennis delen en samenwerken 
bij het organiseren van o.a. tentoonstellingen.  
 
Daarnaast is het Museon ook actief binnen internationale netwerken zoals ICOM en Ecsite. Voor de 
samenstelling van de grote reizende tentoonstelling werken we samen in consortiums met diverse 
nationale en internationale partners. In dit verband is al een aantal belangrijke, vernieuwende 
tentoonstellingen gerealiseerd zoals Ridders en Kastelen en Music van Beethoven tot Beyoncé, een 
interactieve tentoonstelling over muziek en muziekbeleving. 
 
Cultuuronderwijs aan scholen 
In 2021 is er ondanks diverse lock-downs vanwege corona, toch nog een relatief groot aantal 
schoolgroepen ontvangen. Bijzonder was dat in sommige gevallen scholen graag met grote groepen 
wilden komen terwijl de toen geldende regels dat niet toestonden. Door corona werd ook duidelijk dat 
op een aantal plekken in het museum de luchtkwaliteit onvoldoende was in vergelijk met de geldende 
normen. Daarop is actie ondernomen door de luchtbehandelingsinstallatie in een aantal les-
expositiezalen en practica te (laten) aanpassen. Doordat de aanpassingen veel tijd in beslag namen, 
ontstond er ook indirect uitval van lessen vanwege een aantal gesloten zalen en labs. 
Opvallend is dat het aantal inschrijvingen voor lessen dat in de zomerperiode is geboekt via 
Cultuurschakel en Cultuurmenu net iets hoger ligt dan voorgaande jaren. De interesse van scholen om 
deel te nemen aan educatieve activiteiten is blijvend hoog, alleen waren de omstandigheden slecht. In 
2021 namen slechts 8209 leerlingen deel aan educatieve programma’s van het Museon. In totaal 
werden 251 lessen gerealiseerd. Beide cijfers liggen vele malen lager dan die in het voorgaande jaren.  
 
Een belangrijke toevoeging aan de zalen en labs in het museum is het in 2021 geopende Discoverlab. 
Een zaal die voor zowel algemeen publiek als voor lessen, demonstraties en practica kan worden 
ingezet. De zaal biedt hands-on experimenten met betrekking tot alle basiselementen van de 
natuurkunde. 
 
De regio finale van de Lego League heeft online plaatsgevonden begin 2021. Gelukkig kon de kick-off, 
in het bijzijn van wethouder Bredemeijer wel live plaatsvinden! De samenwerking met Buurthuis 
Mandelaplein is (zeer) succesvol voortgezet in dit jaar. De Science Club Transvaal trok grote aantallen 
deelnemers en de vakantie-activiteiten kenden online maar ook live grote belangstelling. In 2021 
werden in de Haagse wijk Transvaal 900 individuele deelnemers bereikt. Een succesvol jaar dat we in 
2022 hopen voort te zetten. 
 
Begin 2021 werd bekend dat de aanvraag voor NWO subsidie in het kader van de Nationale 
Wetenschaps Agenda, het MultiSTEM project is gehonoreerd. Museon heeft actief bijgedragen aan het 
tot stand komen van het project dat door Universiteit Utrecht wordt gecoördineerd. Het is een project 
waar onderzoek wordt gedaan naar informeel leren (wetenschapscommunicatie) in 
wetenschapsmusea. Er is een onderzoeker/aio aangesteld die ook in het Museon onderzoek gaat 
doen.  
Verder is in de zomer subsidie verworven via het Kickstart fonds voor een project dat digitalisering SDG 
info voor educatieve doeleinden nastreeft. Museon heeft dit project eind 2021 succesvol afgerond. De 
digitale educatieve informatie is beschikbaar gemaakt voor het onderwijs, met name gericht op het 
VMBO. Ook het SDG traineeship heeft bijgedragen aan digitale vormen van educatie met een 
bijzonder spelelement over de avocado-maffia. 
 
Samen met SBI/Zonnenheuvel en Veres, is gewerkt aan een pilot van het project “Brief aan de 
Toekomst” waarbij middelbare scholieren zich verdiepen in duurzame ontwikkeling (de SDG’s) en hun 
verwachtingen naar de toekomst vastleggen. Deelnemende leerlingen kwamen van de OSG De 
Hogeberg uit Texel die het project met groot enthousiasme en plezier hebben doorlopen inclusief een 
uitgebreid bezoek aan Museon. Het format voor dit bijzondere project wordt in 2022 beschikbaar 
gesteld aan alle scholen die daar interesse voor hebben.  
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Diversiteit, toegankelijkheid en inclusie in het Museon 
Een groter en meer divers publiek is een van de beleidsprioriteiten van het Museon, door corona was 
het afgelopen jaar lastig om juist de moeilijk bereikbare groepen te betrekken bij onze programma’s. 
Dit speelde niet alleen in de museale sector maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs. We hopen in de 
komende periode een inhaalslag te maken om zodoende inclusie en diversiteit beter te verankeren in 
beleid en programmering. 
 
Museon werkte binnen de VSC in 2021 intensief samen aan diversiteit en inclusie met het meerjarig 
programma ‘Samen Inclusief’. We delen in dit project kennis en ondersteunen elkaar bij het betrekken 
van iedereen bij cultuur, wetenschap en technologie. Museon is hierbij een van de programmaleiders 
in samenwerking met Beeld en Geluid, Discovery Museum, Natura Docet, Naturalis, NEMO, Oyfo 
Techniekmuseum, Rijksmuseum Boerhaave en Zuiderzeemuseum.  
 
Museon heeft meegewerkt aan de aanvraag bij Mondriaan Fonds en in samenwerking met Ecsite en 
andere partners werken en leren we intensief en gezamenlijk over en aan diverse, toegankelijke en 
inclusieve musea en science centers. De samenwerking in dit VSC-project geeft ons een aanleiding, 
handvatten en legitimiteit om ook intern stappen te zetten op het gebied van diversiteit, 
toegankelijkheid en inclusie.  
 
Collecties 
Vanaf 2021 heeft het Museon extra financiering gekregen voor werk aan de collectie. Ten gevolge van 
COVID-19 en het vele thuis werken wat het echter moeilijk om personeel aan te nemen. De 
procedures hiervoor zijn wel opgestart, maar pas in het nieuwe jaar is onze formatie daadwerkelijk 
uitgebreid. Wel hebben we de opvolgster van een van onze twee registratoren/conservatoren die met 
pensioen is gegaan enige maanden eerder aangenomen, zodat we op het gebied van 
collectieregistratie tijdelijk over extra capaciteit beschikten. Ook hebben we wat betreft 
standplaatsregistratie in het laatste deel van het jaar flink vooruitgang geboekt door specifieke 
projecten op dit gebied uit te besteden aan Helicon Conservation Support. Hierdoor is in 2021 het 
totale aantal voorwerpen op standplaats met bijna tienduizend toegenomen. Ook het fotograferen van 
de voorwerpen heeft in het afgelopen jaar weer vooruitgang geboekt. Van ruim 30 voorwerpen zijn 3D 
opnames gemaakt, die zijn te vinden op de website op de website viewshape.com en op de 
museumwebsite. 
 
De collectie groeide in 2021 door diverse schenkingen met in totaal 97 objecten. Een bijzondere 
schenking waren de twee zonnepanelen uit het eerste grote zonnestroomsysteem in Nederland, 
gebouwd als onderdeel van een demonstratieproject bij de Hogere Zeevaartschool “Willem Barentsz” 
(het huidige Maritiem Instituut Willem Barentsz) op Terschelling. Deze zonnepanelen zijn bij uitstek 
een voorbeeld van het nieuwe verzamelbeleid zoals geformuleerd in het Museon Collectieplan 2021-
2024 “Een nieuwe blik op de collectie”. 
 
In 2021 werden er 36 objecten in bruikleen gegeven aan elf bruikleennemers in Nederland. Ook waren 
er in het verslagjaar weer veel voorwerpen te zien in ons eigen gebouw; in de diverse 
tentoonstellingen stonden gemiddeld meer dan tweeduizend voorwerpen opgesteld.  
 
In 2021 liepen er verschillende projecten waarin de collectie centraal stond. Zo nam het Museon deel 
aan het project automatische beeldherkenning van Naturalis. Primair draait dit project om 
automatische beeldherkenning bij natuurhistorische collecties. Het Museon heeft hiervoor het 
herbarium aangeleverd. Daarnaast wordt onderzocht of beeldherkenning ook werkt voor andere typen 
collectie; hiervoor heeft het museum de maskers uit de collectie ingebracht. Verder neemt het 
Museon deel aan een digitaliseringsproject van de Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45; in 
dit kader zijn ruim 750 (ego)documenten en 680 andere voorwerpen professioneel gedigitaliseerd. 
Ook heeft het Museon collectie-informatie geleverd aan het internationale onderzoeksplatform over 
biodiversiteit GBIF. Tenslotte loopt er met steun van de provincie Zuid-Holland een project om 
tentoonstellingsteksten en teksten die voor andere doeleinden zijn geproduceerd in te zetten als 
contextuele schil rondom de collectiedatabase. 
 
Corona speelde opnieuw parten bij het fysiek bezoeken van de collectie. Wel is er weer veel digitale 
informatie opgevraagd voor onderzoeken en publicaties. Zo werkte het Museon onder andere mee 
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aan het Finse project ‘Digital Access to the Sámi Cultural Archives’ met het verschaffen van informatie 
over onze Saami-collectie.  
Het Stimuleringsfonds heeft in het najaar een film opgenomen in het depot van het Museon waarin 
Louis Braddock Clarke, één van de gesubsidieerde talenten, met objecten van het Museon zijn project 
toelicht.  
Opnieuw waren er in 2021 verzoeken om de unieke filmopnamen uit de Tweede Wereldoorlog van de 
amateurfilmer J.E.V. Jurling te mogen gebruiken, onder andere door Omroep West en omroep MAX. 
Eveneens bleef de vraag naar foto’s van tekeningen en voorwerpen uit de collecties WOII Nederland 
en WOII Japanse kampen in het afgelopen jaar groot. Deze werden voornamelijk gebruikt voor 
boeken, tijdschriften en online-publicaties.  
 
Het aantal objecten dat via de website van het Museon te raadplegen is, steeg in 2021 met 1.742 
objecten naar een totaal aantal van 90.240. De collectie op de eigen website wordt doorgezet naar de 
websites van Collectie Nederland en Europeana. Delen van de collectie zijn vindbaar via specialistische 
websites, zoals beeldbankwo2.nl, oorlogsbronnen.nl, hetjaar2602.nl, svcn.nl, gbif.org en 
www.carmentis.be. Daarnaast heeft het Museon bijgedragen aan een tweetal collectie-gerichte 
online-initiatieven: het Twitterspel ‘Collectievissen’ en de thematische website 
geheugenvannederland.nl, waarbij steeds andere thema’s centraal stonden. 
 
 
Onderhoud gebouw 
In 2020 is er begonnen met de totale vervanging van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Dit 
heeft langer geduurd dan verwacht en is de installatie eind 2021 opgeleverd. De certificering van de 
installatie heeft onlangs plaatsgevonden, zodat het totale project hiermee is afgerond. 
In september is de gemeente begonnen om al het buitenglas te vervangen, noodzakelijk om te doen, 
omdat het oude glas bijna veertig jaar oud is en het nieuwe glas zorgt voor een verdere verduurzaming 
van het pand. In de hoofdentree zijn de klapdeuren vervangen voor elektronische schuifdeuren. Dit 
zorgt ervoor dat het gebouw een stuk toegankelijker is geworden. Verwacht wordt dat het project eind 
februari 2022 is afgerond. 
Er was geconstateerd dat er diverse plafondplaten van houtwolcement los zaten, wat gevaar voor 
onze medewerkers en bezoekers opleverden. Hierop is begonnen om alle plafondplaten met 
schroeven vast te zetten. De verwachting is dat dit project in 2022 is afgerond.  
Ook op onze liftinstallaties is groot en klein onderhoud uitgevoerd om de werking soepel en veilig te 
houden.  
In de garderobe zijn nieuwe moderne lockers geplaatst waardoor we in een keer van 40 naar 125 
lockers zijn gegaan. Ook zijn er diversen formaten lockers gekomen waarmee we onze bezoeker nog 
beter van dienst kunnen zijn met voldoende opbergruimte voor de persoonlijke bezittingen. 
Om een beter binnen klimaat te verkrijgen zijn er in een aantal ruimtes extra luchtbehandelingsunits 
geplaatst als toevoeging op de bestaande klimaatinstallatie. Dit project is helemaal afgerond. 
Naar aanleiding van eerdere stroomstoringen in de omgeving en vragen die daaruit zijn voortgekomen 
hebben we in november een power-down gedaan. Door het gebouw volledig in het donker te zetten, 
hebben we kunnen inventariseren wat tijdens een stroomstoring precies wordt gevoed door ons 
noodstroomaggregaat en wat er hierop nog mist. Hieruit is een lijst gekomen met goede en 
verbeterpunten waarmee wij reeds aan de slag zijn gegaan.  
 
In december heeft het Museon weer een inspectie gehad van de toezichthouder op ons Greenkey 
certificaat. De inspecteur was zeer tevreden en heeft akkoord gegeven voor de verlenging van ons 
Greenkey Goud certificaat. 
 
In aanloop naar de fusie van het Museon en het Omniversum is er voor het gebouw Omniversum een 
meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld om inzichtelijk te maken welk onderhoud wanneer 
uitgevoerd moet worden. Ook is er een aantal interne verhuizingen geweest waarbij een aantal 
afdelingen in elkaar zijn geschoven en op een andere locatie in het gebouw zijn gehuisvest.   
 
Tijdelijke tentoonstellingen  
De tentoonstellingen zijn georganiseerd met bijbehorende educatieve activiteiten zoals 
museumlessen, lezingen, workshops en voorstellingen. De volgende tentoonstellingen zijn 
georganiseerd: 
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MUSIC! - van Beethoven tot Beyoncé 
Periode: oktober 2020 t/m januari 2022 
Locatie: begane grond (700 m²) 
 
In deze familietentoonstelling kun je naar muziek luisteren, muziek maken, muziek voelen en vooral 
samen beleven. In het middelpunt van Music! staat de gemeenschappelijke beleving van muziek: van 
Beethoven tot Beyoncé en van Europa tot over de hele wereld. Bij dertig interactieve opstellingen in 
vijf themagebieden ontdek op een speelse manier hoe muziek ons met andere mensen verbindt of 
soms ook scheidt, hoe muziek ons ontspant, ons helpt om gevoelens te uiten, en zelfs de wereld kan 
veranderen - of natuurlijk gewoon leuk is. 
 
National Geographic: Planet or Plastic? 
Periode: maart 2020 t/m maart 2021 
Locatie: begane grond (200 m²) 
 
Een verzameling van journalistieke foto’s over plastic – van productie en gebruik tot zwerfafval. 
National Geographic Planet or Plastic? toont foto’s van wetenschappers die het plastic probleem in 
kaart proberen te brengen en zoeken naar oplossingen voor de vervuiling van de oceanen met plastic. 
Ook zijn er artistieke foto’s te zien waarmee fotografen aandacht vragen voor het groeiende 
afvalprobleem en de effecten van plastic op de natuur en leefomgeving. De foto’s in de tentoonstelling 
maken een onvergetelijke indruk, inspireren en zetten aan tot een bewustere omgang met plastic. 
 
National Geographic: National Geographic Spectacle 
Periode: mei 2021 t/m maart 2022 
Locatie: eerste verdieping (200 m²) 
 
"Spectacle" is een prachtige fototentoonstelling die even opmerkelijke als onvergetelijke beelden laat 
zien. De foto's belichten momenten van feest en momenten van volslagen chaos. Ze tonen 
indrukwekkende dieren en planten en laten onze de aarde in al haar glorie zien - en benadrukken de 
noodzaak om haar wonderen te beschermen. 
 
De Groene Camera 2020 
Periode: september 2020 – juni 2021  
Locatie: eerste verdieping (100 m²)  
 
Foto-expositie met de winnaars van de Groene Camera 2020. Meer dan zesduizend beelden werden 
ingezonden in negen verschillende categorieën. Indrukwekkende landschappen, dieren in actie, 
kleurrijke insecten en kunstzinnige beelden. 
 
De Groene Camera 2021 
Periode: september 2021 – april 2022  
Locatie: eerste verdieping (100 m²)  
 
Foto-expositie met de winnaars van de Groene Camera 2021. Meer dan zesduizend beelden werden 
ingezonden in negen verschillende categorieën Indrukwekkende landschappen, dieren in actie, 
kleurrijke insecten en kunstzinnige beelden zijn onderdeel van de expositie. 
 
Educatieraad 
Voor het toetsen van het educatieve beleid wordt de Educatieraad van het Museon geraadpleegd. De 
Educatieraad kwam in 2021, vanwege de Corona pandemie, niet bij elkaar. 

De Educatieraad bestaat uit: mw. dr. A.M. Land-Zandstra, Universitair docent authenticiteit in informele 
wetenschapseducatie, Instituut Biologie Leiden, mw. E.P.H.M. de Bakker MSc, docent 
onderwijsontwikkeling Universiteit Utrecht en dhr. P. Paalvast, VO docent Geschiedenis bij het Maris 
College/Technasium.  

Personeel 
Het Museon heeft tot het eind van 2020 de CAO van de gemeente Den Haag gevolgd en is in 2021 
overgegaan naar de Museum CAO. Op 31 december 2021 waren er in totaal 59 medewerkers in dienst 
(2020: 58), waarvan 12 van niet Nederlandse afkomst (in 2020: 11): 33 vrouwen en 26 mannen. Per 
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ultimo 2020 waren dit 30 vrouwen en 28 mannen. Het aantal formatieplaatsen was 48,6 op basis van 
36 uur per week ten opzichte van 2020 48,3 fte. Het ziekteverzuimcijfer was 8,8 % ten opzichte van 
7,0 % in 2020. Tien medewerkers hadden een langdurig ziekteverzuim >11,5 % (langer dan zes weken). 
Door de sluiting van het museum wegens corona is niet met alle medewerkers een 
functioneringsgesprek gevoerd. Op verzoek van de Ondernemingsraad is monitoring van de werkdruk 
een vast aandachtspunt.  
 
De coronacrisis heeft ook op onze medewerkers een wissel getrokken. Thuiswerken is niet altijd goed 
te organiseren, collega’s en publiek werden enorm gemist. Voor de collega’s die wel in het pand 
moesten en konden werken, zijn passende maatregelen getroffen. De afdelingshoofden hielden 
geregeld contact met de medewerkers thuis en personeelsbijeenkomsten en de LunchINFO’s zijn 
online georganiseerd.  
 
Organogram Museon ultimo 2021 

 
 
In 2020 hebben 13 vrijwilligers zich voor het Museon ingezet. Zij assisteerden onder andere bij het 
beschrijven van collectieobjecten, het verzorgen van rondleidingen, het geven van lessen en het 
verrichten van administratieve taken, in het creatieve atelier en bij speciale tentoonstellingsactiviteiten 
voor zover dat mogelijk was. Afgelopen jaar zijn, mede door de sluiting van het museum twee in plaats 
van de gebruikelijke vijf bijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwillige rondleiders.  
 
Aan de genoemde vrijwilligers kunnen er ongeveer 40 van de actieve Vereniging van Vrienden van het 
Museon en Omniversum worden toegevoegd. Ondanks alle Corona perikelen en de daarmee gepaard 
gaande winkelsluitingen runden zij met een uitgekiend ochtend- en middagrooster  het hele jaar de 
museumwinkel. Het Museon is al deze betrokkenen zeer erkentelijk voor hun inzet.  
 
In 2021 zijn 7 stagiaires geteld in het museum, waarvan vijf bezig zijn met een universitaire opleiding. 
De andere twee zijn afkomstig van scholengemeenschap Bonaire. Het aantal is minder dan 
gebruikelijk, begrijpelijk vanwege de omstandigheden. 
 
  

Educatie & Presentatie 
12,8

Collectie & Productie 
14,3

Financiën & 
Publieksbegeleiding 

13,6

Raad van Toezicht

Communicatie & 
Marketing 5,1

Directeur 1,0

Secretariaat 0,8 Personeelszaken 1,0
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2021 en volgende jaren 
2022 is het tweede jaar van de uitvoering van het Bedrijfsplan 2020 – 2024. Beoogd resultaat: meer 
bezoekers, een meer divers publiek en een gezonde financiële basis. Dat laatste zal in 2022 nog niet 
aan de orde zijn door de gevolgen van de coronacrisis. Op het moment van schrijven van dit 
jaarverslag is het museum ruim zes weken dicht geweest of open met beperkingen. Wij zijn in eerste 
instantie uitgegaan van een publieksbereik (en inkomsten) van 80% van de begrote aantallen en van 
een terugval van de zakelijke verhuur.  
 
2022 zal vooral in het teken staan van de implementatie van de fusie met het Omniversum nu we echt 
één organisatie zijn. Zowel organisatorisch, met nieuwe afdelingen, leidinggevenden en wijze van 
werken, als inhoudelijk. We maken door de opening in februari van de nieuwe grote 
wisseltentoonstelling One Planet NOW! de drieslag af met de One Planet Digital Dome 
(filmprogrammering) en One Planet Expo (de vaste tentoonstelling over de 17 SDG’s). Dit betekent ook 
de omslag van naar een organisatie gericht op (actueel) programmeren met lezingen, debat, webinars, 
blogs etc. in aanvulling op de films en tentoonstellingen.  
 
Het Museon investeert de komende jaren veel in de relaties met stakeholders, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en NGO’s. Wij profileren ons als ‘SDG House’, werken samen met 
culturele, educatieve en duurzame partijen in de stad en wisselen kennis uit op nationaal en 
internationaal niveau. Bij het invullen van eventuele vacatures is een grotere diversiteit van de 
organisatie het uitgangspunt.  
 
Op de volgende pagina de begroting voor het jaar 2022, afgeleid uit de Meerjarenbegroting 2021 – 
2024 en niet rekening houdend met corona-effecten: 
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Exploitatiebegroting 2022 Museon-Omniversum 

       Begroting  Begroting  Realisatie 

Baten     2022  2021  2020 

A. OPBRENGSTEN €    €   € 

Directe opbrengsten           

  A.1 Publieksinkomsten           

    A.1.1 Publieksinkomsten uit entree 2.858.000   2.807.000   1.275.300 

    A.1.2 Educatieve rondleidingen 145.000   100.000   34.600 

    A.1.3 Publieksinkomsten uit verkopen 227.000   140.000   71.100 

    A.1.4 Publieksinkomsten uit horeca 524.000   283.000   134.600 

    A.1.5 Publieksinkomsten uit overige activiteiten 15.000   25.000   246.200 

  A.2 Sponsorinkomsten 3.000   3.000   2.600 

  A.3  Overige inkomsten 23.000   143.000   51.400 

Totaal Directe opbrengsten 3.795.000   3.501.000   1.815.800 

Indirecte opbrengsten           

  
A.
4  Diverse inkomsten 286.000   227.000   26.200 

  A.5 Overige bijdragen uit private middelen           

    A.5.1 Bijdragen particulieren 26.000   31.000   24.800 

    A.5.2 Bijdragen bedrijven 105.000   17.000   17.500 

    A.5.3 Bijdragen van goede doelen loterijen 0   0   0 

    A.5.4 Bijdragen uit private fondsen 0   0   31.500 

  Totaal Overige bijdragen uit private middelen 131.000   48.000   73.800 

Totaal Indirecte opbrengsten 417.000   275.000   100.000 

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 4.212.000   3.776.000   1.915.800 

B. SUBSIDIES EN BIJDRAGEN           

  B.3  Subsidies           

    B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag i.k.v.            

             Meerjaren-beleidsplan Kunst en Cultuur 4.940.000   4.834.000   4.816.600 

    B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag 0   0   288.900 

    B.3.3 Corona subsidie gemeente Den Haag 0   0   0 

  
B.
4  Overige bijdragen uit publieke middelen 0   0   947.100 

SUBTOTAAL SUBSIDIES 4.940.000   4.834.000   6.052.600 

TOTAAL BATEN 9.152.000   8.610.000   7.968.400 
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        Begroting  Begroting  Realisatie 

Lasten     2022  2021  2020 

C. BEHEERLASTEN €    €   € 

  C.1 Beheerlasten personeel           

    Salarissen en sociale lasten 1.017.000   954.000   1.053.800 

  Subtotaal beheerlasten personeel 1.017.000   954.000   1.053.800 

  C.2 Beheerlasten materieel           

    C.2.1 Afschrijvingen 529.000   420.000   370.400 

    C.2.2 Overige bedrijfslasten           

       - Huur gebouw 356.000   352.000   117.300 

       - Gebruikersonderhoud gebouw 257.000   507.000   631.000 

       - Overige bedrijfslasten 1.167.000   1.080.000   1.079.600 

    Totaal overige bedrijfslasten 1.780.000   1.939.000   1.827.900 

  Subtotaal beheerlasten materieel 2.309.000   2.359.000   2.198.300 

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN 3.326.000   3.313.000   3.252.100 
                  

D. Activiteitenlasten           

  D.1 Activiteitenlasten personeel           

    Salarissen en sociale lasten 3.522.000   3.359.000   3.326.400 

    Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 250.000   267.000   78.300 

  Subtotaal activiteitenlasten personeel 3.772.000   3.626.000   3.404.700 

  D.2 Activiteitenlasten materieel            

    Kosten activiteiten 2.108.000   1.762.000   1.431.400 

SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 5.880.000   5.388.000   4.836.100 

TOTAAL LASTEN 9.206.000   8.701.000   8.088.200 
                  

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -54.000   -91.000   -119.800 
                  

E. Rentelasten  -30.000   -31.000   -15.900 

F. Mutatie Aankoopfonds 0   0   -500 

G. Mutatie voorziening luchtbehandeling 0   0   -254.200 

EXPLOITATIERESULTAAT -84.000   -122.000   -390.400 
                  

Belastingen             
                  

Resultaatbestemming           

Resultaat na belastingen -84.000   -122.000   -390.400 

Onttrekking bestemmingsreserve ‘Global museum’ 84.000   55.000   92.900 
Onttrekking bestemmingsreserve 
‘Organisatieontwikkeling’ 0   0   8.100 

Onttrekking bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 0   0   800 

Onttrekking bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 0   0   700 

Dotatie bestemmingsreserve ‘Covid 19’ 0   0   -200.300 

        0   -67.000   -488.200 
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JAARREKENING 
 
Balans per 31 december na resultaatbestemming 
 

 
  

A c t i e f

31-12-2021 31-12-2020

A VASTE ACTIVA € €

I Immateriële vaste activa 41.600 20.500

II Materiële vaste activa

1 Vaste activa in uitvoering 34.500 0

2 Machines en installaties 101.300 140.900

3 Inventaris 372.900 465.200

Totaal materiële vaste activa 508.700 606.100

III Financiële vaste activa 69.700 0

TOTAAL VASTE ACTIVA 620.000 626.600

B VLOTTENDE ACTIVA

I Voorraden 15.600 21.500

II Onderhanden projecten 108.000 277.600

III Vorderingen en overlopende activa

1 Vorderingen op de Gemeente Den Haag 107.300 10.700

2 Overige vorderingen 275.300 466.900

3 Overlopende activa 35.400 58.000

Totaal vorderingen en overlopende activa 418.000 535.600

IV Liquide middelen 3.676.100 3.506.300

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 4.217.700 4.341.000

T o t a a l   a c t i e f 4.837.700 4.967.600

P a s s i e f

C EIGEN VERMOGEN

I Vrij besteedbaar eigen vermogen 381.400 381.400

II Bestemmingsreserve ‘Global museum’ 314.300 441.700

III Bestemmingsreserve ‘Ontwikkeling tentoonstellingen" 0 53.400

IV Bestemmingsreserve ‘Onderhoud zalen" 28.200 28.200

V Bestemmingsreserve ‘Organisatie-ontwikkeling" 0 21.500

VI Bestemmingsfonds 'Covid 19' 214.500 200.300

VII Bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 3.000 6.400

VIII Bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 2.900 2.900

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 944.300 1.135.800

D AANKOOPFONDS 20.300 20.300

E VOORZIENINGEN

I Voorziening onderhoud gebouwen 2.428.700 2.199.700

II Voorziening jubileumgratificatie 41.300 43.700

III Reorganisatievoorziening 9.400 9.400

IV Voorziening luchtbehandeling 6.500 254.200

TOTAAL VOORZIENINGEN 2.485.900 2.507.000

F NOG TE BESTEDEN SUBSIDIE 84.800 221.300

G KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

I Schulden aan de Gemeente Den Haag 1.600 3.300

II Overige kortlopende schulden 1.282.900 1.035.500

III Overlopende passiva 17.900 44.400

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE 
PASSIVA

1.302.400 1.083.200

T o t a a l   p a s s i e f 4.837.700 4.967.600
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Exploitatierekening over 2021     

  

 Realisatie Begroting Realisatie 

Baten 2021 2021 2020

A. OPBRENGSTEN €  € €

Directe opbrengsten

A.1 Publieksinkomsten

A.1.1 Publieksinkomsten uit entree 420.800 960.000 459.400

A.1.2 Publieksinkomsten uit overige activiteiten 48.100 151.000 207.000

A.2 Sponsorinkomsten 0 0 0

A.3 Overige directe opbrengsten 98.200 143.000 51.400

Totaal Directe opbrengsten 567.100 1.254.000 717.800

Indirecte opbrengsten

A.4 Diverse inkomsten 33.200 227.000 26.200

A.5 Bijdragen uit private middelen

A.5.1 Bijdragen particulieren 147.200 31.000 20.800

A.5.2 Bijdragen bedrijven 16.800 17.000 17.500

A.5.3 Bijdragen van goede doelen loterijen 0 0 0

A.5.4 Bijdragen uit private fondsen 29.500 0 31.500

Totaal bijdragen uit private middelen 193.500 48.000 69.800

Totaal Indirecte opbrengsten 226.700 275.000 96.000

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 793.800 1.529.000 813.800

B. SUBSIDIES

B.3 Subsidies

B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag i.k.v. 

Meerjaren-beleidsplan Kunst en Cultuur 4.939.600 4.834.000 4.816.600

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag 319.900 0 288.900

B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen 55.000 0 305.800

SUBTOTAAL SUBSIDIES 5.314.500 4.834.000 5.411.300

TOTAAL BATEN 6.108.300 6.363.000 6.225.100

Lasten

C. BEHEERLASTEN

C.1 Beheerlasten personeel

Salarissen en sociale lasten 804.000 702.000 731.000

Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 21.100 0 12.100

Subtotaal Beheerlasten personeel 825.100 702.000 743.100

C.2 Beheerlasten materieel

C.2.1 Afschrijvingen 188.200 170.000 185.300

C.2.2 Overige bedrijfslasten

 - Huur gebouw 177.800 352.000 117.300

 - Gebruikersonderhoud gebouw 507.400 490.000 497.600

 - Overige bedrijfslasten 849.900 765.000 810.100

Subtotaal Overige bedrijfslasten 1.535.100 1.607.000 1.425.000

Subtotaal Beheerlasten materieel 1.723.300 1.777.000 1.610.300

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN 2.548.400 2.479.000 2.353.400

D. Activiteitenlasten

D.1 Activiteitenlasten personeel

Salarissen en sociale lasten 2.744.400 2.704.000 2.546.800

Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 61.800 267.000 78.300

Subtotaal activiteitenlasten personeel 2.806.200 2.971.000 2.625.100

D.2 Activiteitenlasten materieel 

Kosten activiteiten 930.400 1.032.000 1.012.700

SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 3.736.600 4.003.000 3.637.800

TOTAAL LASTEN 6.285.000 6.482.000 5.991.200

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -176.700 -119.000 233.900

E. Rentebaten -14.800 0 0

F. Mutatie Aankoopfonds 0 0 -500

G. Mutatie Voorziening Luchtbehandeling 0 0 -254.200

EXPLOITATIERESULTAAT -191.500 -119.000 -20.800

Resultaatbestemming

Exploitatieresultaat -191.500 -119.000 -20.800

Onttrekking bestemmingsreserve ‘Global museum’ 127.400 55.000 92.900

Mutatie best.res. ‘Ontwikkeling Tentoonstelling’ 53.400 0 0

Mutatie bestemmingsreserve ‘Organisatieontwikkeling’ 21.500 0 8.100

Onttrekking bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 3.400 0 700

Dotatie bestemmingsreserve Covid 19 -14.200 0 -200.300

Onttrekking bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 0 0 800

Mutatie Risicoreserve 0 -64.000 -118.600
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  Resumé personeelskosten 
 

Totaal personeelskosten (C.1 + D.1) 3.631.300 

 - waarvan op vast contract 3.471.800 

 - waarvan op tijdelijk contract 76.600 

 - waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.) 82.900 

 
Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
 
    2021   2020 

I Kasstroom uit operationele activiteiten       

  Exploitatieresultaat -191.500   -20.800 

  Afschrijvingen 188.200   185.300 

  Mutatie Aankoopfonds 0   500 

  Mutatie voorzieningen -21.100   466.800 

  Mutatie nog te besteden subsidie -136.500   126.500 

  Bruto kasstroom uit operationele activiteiten -160.900   758.300 

  Mutatie voorraden 5.900   12.100 

  Mutatie onderhanden projecten 169.600   52.100 

  Mutatie vorderingen en overlopende activa 117.600   259.700 

  Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 219.200   -111.100 

  Netto kasstroom uit operationele activiteiten 351.400   971.100 

          
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

  Investeringen in immateriële vaste activa -27.700   -6.300 

  Investeringen in materiële vaste activa -84.200   -45.900 

  Investeringen in financiële vaste activa -110.000   0 

  Ontvangsten financiële vaste activa 40.300     

  Desinvesteringen in materiële vaste activa 0   0 

  Bijdragen fondsen aan materiële vaste activa 0   0 

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten -181.600   -52.200 

          

  Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0   0 

          

  Mutatie liquide middelen I-II 169.800   918.900 

          

  Liquide middelen eind boekjaar 3.676.100   3.506.300 

    0   0 

  Liquide middelen begin boekjaar 3.506.300   2.587.400 

  Mutatie liquide middelen 169.800   918.900 
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Grondslagen 
 
Algemeen 
 
Activiteiten 
Stichting Museon is opgericht d.d. 14 januari 1997. De vestigingsplaats is Den Haag. 
 
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel: 
 Het bevorderen bij een breed publiek van kennis en belangstelling voor de 

ontwikkelingen op het gebied van de mens- en natuurwetenschappen. 
 De stichting streeft dit doel na door middel van het inrichten, in stand houden en 

exploiteren van een museum, het Museon. Het Museon is een permanente instelling in 
dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet 
gericht op het maken van winst, welke de materiële getuigenissen van de mens en zijn 
omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover 
informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen, dit alles in de ruimste zin 
van het woord. 

 
De financiële middelen van de stichting worden gevormd door: 
 Subsidies van de gemeente Den Haag en/of andere publiekrechtelijke lichamen; 
 Les- en cursusgelden; 
 Toegangsgelden; 
 Betalingen wegens diensten, verkoop van materialen; 
 Revenuen van vermogen; 
 Giften en donaties van derden; 
 Alle gelden, die verder aan de stichting ten goede komen. 

 
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.  
 
Verbonden partijen 
Er zijn geen verbonden partijen. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen in de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ640 “Organisaties zonder winststreven”. Met betrekking tot de subsidies 
van de gemeente Den Haag wordt gehandeld in overeenstemming met de 
subsidievoorwaarden (ASV). 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 
volgens het kostprijsmodel.  
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden. 
 
Continuïteit van de activiteiten 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
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Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, 
langlopende schulden en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de 
eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Het Museon kent geen afgeleide financiële instrumenten. 
 
Valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 
 
Collectie 
De collectie die bij de verzelfstandiging in 1997 middels de beheerovereenkomst in 
beheer is gegeven, is eigendom van de gemeente Den Haag en is daarom niet in de balans 
opgenomen. 
 
Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Er zijn geen 
waarderingsgrondslagen die naar mening van de directie kritisch zijn ten aanzien van 
schattingen en veronderstellingen voor beter weergeven van de financiële positie. 
 
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de 
(semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing 
WNT en deze als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd. 
 
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa (software) worden gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen volgens vaste percentages van de aanschafwaarden. De 
afschrijvingspercentages zijn vastgesteld op basis van de verwachte economische 
gebruiksduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
Bijdragen en subsidies van derden worden in mindering gebracht op de investering. Over het 
eventuele restant zal worden afgeschreven. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de 
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voorraden. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 
 
Onderhanden projecten 
De onderhanden projecten, veelal tentoonstellingen, worden gewaardeerd tegen verkrijging- 
of vervaardigingprijs. Zodra een project is gerealiseerd en in productie wordt genomen, 
worden de baten en lasten vanuit het onderhanden werk aan de exploitatierekening 
toegerekend, naar gelang de periode dat het project in productie is. Indien er geen 
toekomstige baten zijn te relateren aan projecten worden de lasten direct toegerekend op 
het moment van ontstaan (voorzichtigheidsbeginsel). 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter 
vrije beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in verschillende reserves. 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering 
door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor het 
Museon is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de 
stichting op langere termijn te waarborgen. 
 
Bestemmingsreserve 
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserve is door de directie van de stichting onder 
goedkeuring van de Raad van Toezicht een in de jaarrekening omschreven 
bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de 
stichting. 
 
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden 
een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag en de doelstelling van de 
reserves wordt in de toelichting op de balans vermeld. Mutaties aan deze reserves vinden, 
conform RJ 640, plaats via de resultaatbestemming. Het 'Aankoopfonds' is niet meegenomen 
in de totaaltelling van het eigen vermogen omdat dit fonds is opgebouwd uit een 
gemeentelijke subsidie, die moet worden besteed aan de museale collectie die eigendom is 
van de Gemeente Den Haag. 
 
Aankoopfonds 
Het aankoopfonds staat niet ter vrije beschikking van het Museon en is opgebouwd uit 
ontvangen gelden ter financiering van aankopen die eigendom blijven van de gemeente Den 
Haag. Het Museon heeft gekozen voor een aankoopfonds met een afzonderlijke vermelding 
in de jaarrekening dat geen deel uitmaakt van het eigen vermogen. Hiermee wordt 
afgeweken van de verslaggevingsvereisten van RJ640, maar sluit het Museon wel aan bij de 
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vereisten uit het Handboek verantwoording Cultuursubsidies Instellingen van het ministerie 
van OCW. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is, en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.  
 
Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te 
wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is en betrouwbaar kan 
worden berekend zijn de voorzieningen opgenomen tegen de contante waarde van de 
verplichting. Onttrekkingen (uitgaven) vinden plaats direct van de voorziening. Dotaties en 
vrijval lopen via de staat van baten en lasten. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 
verplichting, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
 
De voorziening onderhoud is een egalisatievoorziening die is opgesteld op basis van een 
Meerjarig Onderhoudsplan en conform de subsidievoorwaarden van de gemeente Den Haag, 
omdat in de verkregen subsidie een onderhoudscomponent is verdisconteerd.  
 
De reorganisatievoorziening is gevormd ten behoeve van de omvattende reorganisatie bij het 
Museon. De voorziening is opgesteld conform de criteria uit RJ 252. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
Schulden langer dan 1 jaar worden onder de langlopende schulden verantwoord. Dit betreft 
onder andere Nog te besteden subsidie, bestaande uit toegekende subsidies en 
sponsorbijdragen die nog moeten worden besteed. 
 
Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat 
 
Algemeen 
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het 
totaal der lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het boekjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 
opnemen van voorzieningen. 
 
Subsidies 
De structurele subsidies die worden ontvangen ten behoeve van de exploitatie van 
voortdurende activiteiten worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar 
waar de toekenning voor geldt. Overige ontvangen subsidies/bijdragen en daaraan 
gerelateerde kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben (RJ 
274). Vooruit ontvangen subsidies worden opgenomen onder de Nog te besteden subsidie. 
Bestedingen volgen in de volgende boekjaren overeenkomstig de subsidievoorwaarden. 
De subsidies worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en het 
Museon de condities voor ontvangst kan aantonen. 
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Giften 
De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de 
exploitatierekening verantwoord. 
 
Aankoop collectie en bijdragen ten behoeve van collectieaankopen 
De onderdelen van de subsidie, de schenkingen en overige bijdragen die bestemd zijn voor 
het doen van collectie-aankopen worden, evenals de collectie-aankopen zelf, in de 
exploitatierekening verantwoord. De bedragen verkregen van derden, ten behoeve van 
collectie-aankopen die ultimo boekjaar nog niet zijn besteed aan de verwerving van collectie, 
worden ultimo boekjaar toegevoegd aan het aankoopfonds. Bij aankoop van collectie in 
latere jaren vallen deze bedragen vrij ten gunste van de exploitatie. Deze mutatie in het 
aankoopfonds wordt separaat verantwoord in de exploitatierekening.  
 
Afschrijvingen 
Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging 
plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast. 
 
Pensioenregelingen personeel  
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten 
aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de exploitatierekening 
verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, 
wordt het hogere bedrag opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van 
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat 
voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de 
verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. De Stichting heeft geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het 
fonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

A - Vaste activa 
 

I - Immateriële vaste activa Software 
 € 
Boekwaarde per 1-1-2021 20.500 
Investeringen 27.700 
Desinvesteringen 0 
Afschrijvingen -6.600 
Boekwaarde per 31-12-2021 41.600 
  
Historische kostprijs per 31-12-2021 273.700   
Cumulatieve afschrijving per 31-12-2021 -232.100 
Boekwaarde per 31-12-2021      41.600 

 
De jaarlijkse afschrijving voor software is 20% 
 

II - Materiële vaste activa Totaal 
Vaste 
activa 

Machines 
en 

Inventaris 

  
in 
uitvoering 

installaties  

 € € € € 
Boekwaarde per 1-1-2021 606.100 0 140.900 465.200 
Investeringen en overboekingen 
vaste activa in uitvoering 

34.500 34.500 0 0 

Investeringen 49.700 0 0 49.700 
Desinvesteringen 284.400 0 0 284.400 
Afschrijving desinvesteringen -284.400   -284.400 
Bijdragen fondsen 0 0 0 0 
Afschrijvingen -181.600 0 -39.600 -142.000 
Boekwaarde per 31-12-2021 508.700 34.500 101.300 372.900 
     
Historische kostprijs per 31-12-2021 1.866.200 34.500 507.800 1.323.900 
Cumulatieve afschrijving per 31-12-
2021 

-1.357.500 0 -406.500 -951.000 

Boekwaarde per 31-12-2021 508.700 34.500 101.300 372.900 
 
De jaarlijkse afschrijvingen zijn voor: 
- machines en installaties 20%, 10% en 5%; 
- inventaris: 
 automatiseringsapparatuur 25% 
 audiovisuele apparatuur en overige inventarissen 20%, 10% en 5%.  
 
In 2021 is een inventarisatie gedaan van de activa en daarbij is naar voren gekomen dat € 284.400 aan 
activa niet meer in gebruik en volledig afgeschreven was. Deze posten zijn opgenomen als 
desinvesteringen. 
Vanaf 2006 is een aantal (semi-)permanente exposities geactiveerd. Doordat de kosten ervan zijn 
gedekt door subsidies en bijdragen, is de oorspronkelijke waarde niet opgenomen in de activa-
administratie. Volledigheidshalve worden deze tentoonstellingen en de geïnstalleerde zonnepanelen in 
bijlage 4 vermeld. Tentoonstellingen worden in 6 jaar afgeschreven. Hier tegenover zullen 
bestemmingsfondsen vrijvallen.  
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III Financiële vaste activa Lening 
Lening u/g € 
Boekwaarde per 1-1-2021 0 
Verstrekte lening 110.000 
Aflossingen -40.300 
Boekwaarde per 31-12-2021 69.700 
  

 
Deze lening wordt in 120 maandelijkse termijnen van € 916,67 afgelost. Er is geen rente  verschuldigd. 
Van het openstaand saldo van € 69.700 per 31/12/2021 heeft een bedrag van € 14.666 een looptijd 
langer dan vijf jaar. Voor deze lening is een stil pandrecht afgegeven op de door MuseumCatering 
aangeschafte inventaris die in het restaurant van het Museon is ondergebracht.  
 

B - Vlottende activa 
I - Voorraden 

   2021 2020 
   € € 
Stand per 31 december boekjaar   15.600 21.500 

 
Dit betreft de voorraad Museumkaarten en uitrijkaarten World Forum. 
  
II- Onderhanden projecten   

 
Totaal 

Tijdelijke 
tentoon-
stellingen 

Zalen 
Overige 
projecten 

 € € € € 
Stand per 1-1-2021 277.600 170.300 0 107.300 
Uitgaven 483.500 387.700 3.600  92.200  
Bijdragen -301.100   -265.800 0  -35.300 
Gerealiseerd -352.000  -216.400  -3.400 -132.200 
Stand per 31-12-2021 108.000 75.800 200         32.000 

 
 
De geactiveerde uitgaven per 31 december 2021 betreffen projecten en tijdelijke tentoonstellingen die 
onderhanden zijn. Het betreft grotendeels “One Planet Festival” (€ 103.400) en de overige lopende 
tentoonstellingen.  
 
III – Vorderingen en overlopende activa  
 
1 - Vorderingen op de Gemeente Den Haag Stand per Stand per 

 31-12-2021 31-12-2020 
 € € 
Gemeente Den Haag: 107.300 10.700 
   
Trendmatige subsidieverhoging - cf. brief ABBA/VL/226211-T  d.d. 8 
oktober 2021 

95.000 0 

Monumentenzorg en Welstand – Herinneringsroute Atlantikwall 7.500 7.500 
Gemeente Den Haag – Programma Internationaal 3.000 3.000 
Doorbelasting kosten Smart@Sea 1.600 0 
SZW - Ooievaarspas 200 200 
  107.300           10.700 

 
 
  



STICHTING MUSEON DEN HAAG – JAARVERSLAG 2021     

Pagina 27 
 

2 - Overige vorderingen 2021 2020 
 € € 
Stand per 31 december boekjaar 275.300 466.900 
   
 Te verrekenen BTW 85.700 11.900 
 Debiteuren 75.000 68.100 
 Overige vorderingen 114.600 386.900 
  275.300 466.900 

 
Grote uitstaande vorderingen hebben voornamelijk betrekking op subsidie van het Mondriaanfonds als 
steunmaatregel voor de coronacrisis en te ontvangen projectbijdragen.  
 
3 – Overlopende activa 

 
2021 

 
2020 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 35.400 58.500 

 
De post betreft vooruitbetaalde kosten, waarvan € 6.800 betrekking heeft op parkeervergunningen 
uitgegeven door de Gemeente Den Haag en € 600 op via de gemeente afgesloten verzekeringen. 
 
 
IV - Liquide middelen 2021 2020 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 3.676.100 3.506.300 

 
Een groot deel van de liquide middelen is beschikbaar door de opgebouwde voorziening voor 
huurdersonderhoud gebouw. Overige ontvangen voorschotten op subsidies en bijdragen staan o.a. op 
een ABN AMRO vermogensspaarrekening, een ABN AMRO bestuursspaarrekening en een RABO 
bedrijfsspaarrekening. Het Museon heeft een bankrelatie met de ABN-AMRO, de Rabobank en de ING-
bank. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De groei van het saldo ten opzichte van vorig 
jaar wordt onder andere veroorzaakt door extra ondersteuning van de overheid voor de coronacrisis 
en toename van de Voorziening onderhoud gebouw. 
 

C - Eigen vermogen 
I – Vrij besteedbaar eigen vermogen 
Reserve die per 1 januari 1997 is ingesteld in overeenstemming met het verzelfstandigingsbesluit van 
de Gemeente Den Haag (Raadsbesluit (Rb) 385/1996), bedoeld voor het opvangen van tegenvallers uit 
exploitatie. Als gevolg de coronacrisis is in 2020 een onttrekking gedaan aan de Risicoreserve te 
hoogte van € 118.600. 
 

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 381.400 500.000 
Onttrekking 0 -118.600 
Stand per 31 december boekjaar 381.400 381.400 

 
Het Museon heeft het streven om minimaal 10 % van het subsidiebedrag als vrij besteedbaar eigen 
vermogen aan te houden. 
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II - Bestemmingsreserve ‘Global Museum’ 
De Gemeente Den Haag heeft in voorgaande jaren toestemming gegeven om een 
bestemmingsreserve te creëren die zal worden aangewend voor de verbetering van de klantenroute. 
In het verslagjaar is € 127.300 hieraan besteed. In totaal is € 172.500 van deze reserve gereserveerd 
voor de afschrijvingskosten van de geactiveerde tentoonstelling en het restant voor onderhoud.  
  

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 441.600 534.500 
Aanwending boekjaar -127.300 -92.800 
Stand per 31 december boekjaar 314.300 441.700 

 
III – Bestemmingsreserve ‘Ontwikkeling tentoonstellingen’ 

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 53.400 53.400 
Dotatie -53.400 0 
Stand per 31 december boekjaar 0 53.400 

 
Het One Planet Festival, dat eigenlijk uit verschillende tentoonstellingen bestaat, is een nieuw concept 
waarvoor de ontwikkeling grotendeels in 2021 heeft plaatsgevonden. Tegenover deze kosten is de 
Bestemmingsreserve ‘Ontwikkeling tentoonstellingen’ vrijgevallen (zie D.2 – Tentoonstellingen). 
 
IV – Bestemmingsreserve ‘Onderhoud zalen’ 

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 28.200 28.200 
Dotatie 0 0 
Stand per 31 december boekjaar 28.200 28.200 

 
Deze bestemmingsreserve zal in 2022 worden aangewend voor de Vrede en rechtzaal die in 
ontwikkeling is. 
 
V – Bestemmingsreserve ‘Organisatie-ontwikkeling’ 
De interne organisatie wordt doorgelicht en er wordt gepoogd deze te stroomlijnen, kijkend naar een 
meer projectmatige aanpak. Met de aanpassing van de gemeentelijke CAO naar de Museum-CAO en 
de fusie met het Omniversum, is gebruik gemaakt van begeleiding en advies door specialisten om dit 
proces te optimaliseren. Tegenover deze kosten is in 2020, maar vooral ook in 2021 is de in 2019 
gevormde reserve hiervoor aangewend. 

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 21.500 29.600 
Aanwending boekjaar -21.500 -8.100 
Stand per 31 december boekjaar 0 21.500 

 
VI – Bestemmingsreserve ‘Covid 19’ 
Het bestemmingsreserve ‘Covid 19’ is in 2020 gevormd, omdat onduidelijk was of en hoeveel steun 
voor de gevolgen van de coronacrisis zou worden ontvangen. Inmiddels is duidelijk dat ook in 2022 de 
gevolgen van corona voor het museumbezoek zichtbaar zullen zijn, terwijl nu net als vorig jaar 
onduidelijk is wat de steunmaatregelen zullen zijn. Daarom wordt wederom de gemeente Den Haag 
gevraagd het resultaat te mogen doteren aan dit bestemmingsfonds. 
 

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 200.300 0 
Toevoeging 14.200 0 
Dotatie 0 200.300 
Stand per 31 december boekjaar 214.500 200.300 
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VII - Bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 
Bij de ontwikkeling van de zaal ‘Klimaatstudio’ is rekening gehouden met onderhoudskosten en kosten 
voor de ontwikkeling van educatie. In 2013 waren nog niet alle middelen besteed en in overleg met de 
subsidiegevers is dit bestemmingsfonds gevormd, zodat in onderhoud kan worden voorzien 
. 

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 6.400 7.000 
Aanwending boekjaar -3.400 -600 
Stand per 31 december boekjaar 3.000 6.400 

 
VIII - Bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 
Het project Roots2Share is met de subsidiegevers Mondriaanfonds en Fonds 1818 afgewikkeld. Wel 
moet voor de totale afwikkeling van het project nog een aantal prestaties worden verricht, waaronder 
het onderhoud van een website.  

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 2.900 3.700 
Aanwending boekjaar 0 -800 
Stand per 31 december boekjaar 2.900 2.900 

 

D - Aankoopfonds 
Het betreft hier van de Gemeente Den Haag ontvangen gelden voor het financieren van aankopen ten 
behoeve van de museumcollectie (Rb 450/1980). De Museoncollectie is eigendom van de Gemeente 
Den Haag (Rb 385/1996). In 2021 zijn, mede door de coronacrisis, geen aankopen van collectie 
gepleegd.  

 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 20.300 19.800 
Toevoeging boekjaar 0 1.200 
Aanwending boekjaar 0 -700 
Stand per 31 december boekjaar 20.300 20.300 

 

E - Voorzieningen  
I - Voorziening onderhoud gebouw 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 2.199.700 2.006.100 
Dotatie boekjaar 507.400 497.600 
Aanwending boekjaar -278.400 -304.000 
Stand per 31 december boekjaar 2.428.700 2.199.700 

 
In 2020 is naast het verhelpen van storingen voornamelijk het noodzakelijk gebruikersonderhoud 
uitgevoerd. In grote lijnen zijn onderstaande projecten opgepakt: 
 

 €  
Onderhoud en servicecontracten 251.900  
Vloer 9.400  
Hang- en sluitwerk 6.800  
Klachtenonderhoud 8.100  
Zonwering 1.200  
Overig 1.000  
Totaal aanwending 278.400  
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II - Voorziening jubileumgratificatie 2021 2020 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 43.700 24.700 
Mutatie voorziening -2.400 19.000 
Stand per 31 december boekjaar 41.300 43.700 

 
Het Museon is in 2021 overgestapt naar de Museum CAO. Daarin is geregeld dat bij 12½, 25, 40 en 50 
jarig dienstverband een gratificatie uitbetaald wordt. Hiertoe is een voorziening getroffen. Ten 
opzichte van de gemeentelijke CAO is dit een uitgebreidere regeling, omdat in de oude overeenkomst 
geen 12½ jaar werd gegratificeerd en bij 25 jaar de beloning lager was. Als disconteringsvoet is 1 % 
aangehouden vanwege de verwachte renteontwikkeling op lange termijn. 
 
 
III – Reorganisatievoorziening 2021 2020 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 9.400 9.400 

 
In verband met de reorganisatie van het Museon en de afvloeiing van het personeel is in 2012 een 
voorziening getroffen ter grootte van € 2.318.000. Per ultimo 2019 is er nog een oud-medewerker die 
aanspraak maakt op een financiële vergoeding. De verplichtingen lopen door tot in 2020, maar de 
afrekening met de Sociale Verzekeringsbank en het pensioenfonds ABP had over eerdere periodes 
forse vertraging. In 2019 zijn geen facturen ontvangen, maar mogelijk volgen deze in een later 
stadium. 
 
In brief BOW/2012.603, d.d. 25-10-2012, wordt weergegeven dat het college van de Gemeente Den 
Haag een bijdrage zal leveren aan het sociaal plan van het Museon, op basis van werkelijk gemaakte 
kosten. Tegenover deze voorziening staat een vordering op de Gemeente Den Haag. De voorziening is 
gevormd overeenkomstig de gemaakte afspraken met de gemeente Den Haag. 
 
IV – Voorziening luchtbehandeling 2021 2020 

 € € 
Saldo per 1 januari boekjaar 254.200 0 
Dotatie 0 254.200 
Vrijval voorziening -247.700  
Saldo per 31 december boekjaar 6.500 254.200 

 
Vanwege het besmettingsgevaar door corona is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit en of de 
veiligheid van leerlingen en overige bezoekers kon worden gewaarborgd. In een aantal ruimtes, waar 
ook schoolklassen worden ontvangen, werd geconstateerd dat deze onvoldoende is. Om dit te 
verbeteren wordt een luchtbehandelingsinstallatie geplaatst. De kosten hiervan zijn in 2020 ingeschat 
op € 254.200, maar daarmee zijn niet alle ruimtes die dat behoeven verbeterd. Er zijn nog gesprekken 
gaande met de gemeente Den Haag over de verdeling van kosten tussen eigenaar en huurder van het 
gebouw. In 2021 is € 247.700 uitgegeven aan deze installatie. 
 

F - Nog te besteden subsidie 
 
De toevoegingen aan Nog te besteden subsidie bestaan uit toegekende subsidies en sponsorbijdragen 
voor specifieke projecten. Op het moment dat een tentoonstelling in gebruik wordt genomen of het 
project van start gaat, wordt de subsidie aangewend.  

 2021 2020 
 € € 
Saldo per 1 januari boekjaar 221.300 94.800 
Bijdragen 73.900 987.100 
Aanwending subsidie -210.400 -860.600 
Saldo per 31 december boekjaar 84.800 221.300 

    
De post is samengesteld uit verschillende subsidies. Van de resterende subsidie zal naar verwachting 
het volledige bedrag in 2022 worden besteed. Zie specificatie in bijlage 3. 
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G - Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 
I - Schulden aan de Gemeente Den Haag Stand per Stand per 

 31-12-2021 31-12-2020 
 € € 
Gemeente Den Haag: 1.600 3.300 
   
Gemeente Belastingen – RIOG 800 2.100 
Subsidie STIP 700 700 
Gemeente Den Haag – verzekeringen 100 500 
  1.600 3.300 

 
II - Overige kortlopende schulden 2021 2020 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 1.282.900 1.035.500 
   
Belastingen en sociale premies 207.900 170.100 
Vakantiegeld 113.200 116.200 
Verlofuren 175.300 131.600 
Pensioenpremies 100 44.200 
Te betalen salaris 2.000 0 
Crediteuren 200.100 216.700 
Overige schulden 584.300 356.700 
  1.282.900 1.035.500 

 
In de overige schulden is € 251.700 begrepen als te verdelen middelen over de partners in de consortia 
rond Ridders en kastelen, € 62.800 voor High Tech Romeinen en € 40.900 voor Muziek. 
 
III - Overlopende passiva  2021 2020 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 17.900 44.400 

 
Het bedrag bestaat uit een vooruit ontvangen bijdrage van de Vereniging van Vrienden, vooruit 
ontvangen opbrengsten voor lessen en vooruit ontvangen gelden voor museumbezoek. 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Huur gebouwen 
 
Met ingang van 1997 heeft de stichting Museon de gebouwen aan de Stadhouderslaan 37 te Den Haag 
van de Gemeente Den Haag gehuurd voor een periode van 30 jaar. Na expiratiedatum zal de 
huurperiode met 30 jaar worden verlengd. 
De huurprijs voor 2022 bedraagt € 355.697 exclusief BTW.  
 

  Subsidie 2021 - 2024 
 
De gemeente Den Haag heeft met de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 het 
Museon voor deze periode een jaarsubsidie van € 4.844.643,53 toegekend (brief ABBA/VL/26211, d.d. 1 
februari 2021). 
 

  Schenking 
 
In 2020 is middels een schenkingscontract € 25.000 aan het Museon toegezegd door een 
privépersoon. Vanaf dit jaar zal jaarlijks vijf keer € 5.000 op de rekening van het museum worden 
overgemaakt. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Baten 

A - Opbrengsten 
A.1 Publieksinkomsten 
A.1.1 Publieksinkomsten uit entree Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
Publieksinkomsten uit entree 420.800 960.000 459.400 

 
Het Museon heeft in 2021 65.144 bezoekers getrokken (begroot 206.000), uiteraard veel minder door 
de corona-crisis. In totaal zijn 46.669 bezoekers door het kassasysteem geregistreerd. De gemiddelde 
toegangsprijs was € 9,02 (2020: € 7,47). De vergoeding voor het gebruik van de museumkaart zal naar 
alle waarschijnlijkheid net als in 2020 op 60 % van de gemiddelde toegangsprijs worden gesteld. 
Schoolbezoek wordt niet via de kassa geregistreerd. Zie hiervoor A.1.2 Publieksinkomsten uit overige 
activiteiten.  
 
 
A.1.2 Publieksinkomsten uit overige activiteiten Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
 48.200 151.000 207.000 

Specificatie Publieksinkomsten uit overige activiteiten:  
Publieksfunctie:    
- Opbrengsten tentoonstellingen en projecten 11.300 25.000 155.400 
Educatief: 0 0 0 
- Bijdragen scholen voor lessen 18.800 70.000 21.600 
- Bijdragen scholen voor busvervoer 6.000 26.000 9.700 
- Cursussen 1.600 4.000 3.300 
Overige opbrengsten: 0 0 0 
- Verkoop diversen 10.500 26.000 17.000 
 48.200 151.000 207.000 

 
Aan Continium is in 2020 de tentoonstelling Reizen door de Ruimte verhuurd en deze heeft begin 
2021 een verlenging gekregen die de opbrengst ad € 11.300 verklaart.  
 

  PO PO VO VO Totaal 

  Den Haag Overig  Den Haag Overig    
      

Lessen 2021 207 16 11 17 251 

Lessen 2020 275 22  24  24  345 

Leerlingen 2021 5.422 596 541 1.650 8.209 

Leerlingen 2020 6.941  756  1.020  1.095  9.812 

 
Net als in 2020 zijn er minder educatieve rondleidingen gegeven aan scholen, die daardoor ook 
minder gebruik hebben gemaakt van georganiseerd busvervoer. De opbrengst Verkoop diversen 
betreft voornamelijk activiteiten rond tentoonstellingen, ook weer getroffen door sluiting. 
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A.3 Overige directe opbrengsten Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 
 98.100 143.000 51.400 
Specificatie Overige directe opbrengsten:    
- Doorberekende werkzaamheden  22.800 23.000 25.500 
- Verhuur van ruimtes 75.300 120.000 25.900 
 98.100 143.000 51.400 

 
De personeelsfunctionaris van het Museon is bij het Haags Historisch Museum ingezet en voor derden 
zijn tentoonstellingsonderdelen ontwikkeld.  
De inkomsten uit verhuur van ruimtes zijn lager dan de begrote € 120.000. Met de verhuur van 
kantoor- en depotruimte heeft het Museon € 7.900 aan opbrengsten ontvangen (begroot € 30.000), 
door de verhuur van kantoorruimte aan de Vereniging van Vrienden van Museon en Stg. Gezamenlijke 
Projecten Haagse Musea. Verhuur van kantoorruimte aan het Omniversum is in verband met de fusie 
stopgezet. Verder is depotruimte beschikbaar gesteld aan Stichting Lily. De verhuur van vergader- en 
conferentieruimte leverde € 41.000 op. In de begroting is uitgegaan van een groei (tot € 80.000 voor 
zaalverhuur en € 10.000 overige verhuur) nu de zaalverhuur weer in eigen beheer is genomen. Zie ook 
A.4 Diverse inkomsten – Diverse opbrengsten catering en D. Activiteitenlasten – Kosten zaalverhuur. 
 
A.4 Diverse inkomsten Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
 33.200 227.000 26.200 
    
Diverse opbrengsten catering 29.600 226.000 22.400 
Overige baten 3.600 1.000 3.800 
 33.200 227.000 26.200 

 
Van de cateraar is € 15.800 voor de pacht van het restaurant en € 1.000 vergoeding over food & 
beverage ontvangen. Door het lagere aantal verhuringen aan professionals, is ook de omzet uit 
partycatering lager dan begroot, terwijl verwacht werd dat de opbrengst hiervan zou toenemen, 
doordat de zaalverhuur weer in eigen hand is genomen. Hier tegenover staan ook lagere Overige 
activiteitenlasten. Zie ook A.3 Overige directe opbrengsten – Verhuur van ruimtes en D. 
Activiteitenlasten – Kosten zaalverhuur. 
 
A.5.1 Bijdragen Vrienden en particulieren: Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 

 147.200 0 20.800 
    
Ver. van Vrienden – diverse bijdragen 22.200 31.000 20.100 
Overige schenkingen 125.000 0 700 

 147.200 31.000 20.800 
 
Met de bijdragen van de Vereniging van Vrienden ondersteunen zij het magazine (€ 15.000) en de 
schoolreisbrochure (€ 5.000). Van de stichting Museumkaart € 2.200 is ontvangen als aandeel in 
donaties van particulieren. In de begroting was  van 2020 was reeds rekening gehouden met de 
oplevering van het Discoverlab, waarbij een legaat van € 100.000 zou vrijvallen en overige 
schenkingen. Het lab is echter in dit verslagjaar opgeleverd, hetgeen resulteert in een vrijval van 
€ 125.000.  
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A.5.2 Bijdragen bedrijven: Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 
Museon Corporate Ambassadors Club 16.800 16.000 17.500 

 
 
A.5.4 Bijdragen uit private fondsen: Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
 29.500 0 31.500 
    
Fonds 1818 - bijdrage Discoverlab 14.100 0 0 
Zabawas - bijdrage Discoverlab 10.000 0 0 
Nationaal Comité 4 en 5 mei - Getekend 3.800 0 20.900 
Stichting Raak  - Getekend 1.600 0 0 
Raak – Getekend 0 0 8.300 
Raak – Snuffelen in het depot 0 0 2.300 
 29.500 0 31.500 
 
In 2021 zijn bijdragen vrijgevallen voor de tentoonstelling ‘Getekend’ en is het Discoverlab opgeleverd. 
 

B - Subsidies  
 
B.3.1 Subsidie gemeente Den Haag i.h.k.v.  Rekening Begroting Rekening 
Meerjarenbeleidsplan Kunst en  2021 2021 2020 
Cultuur 2021-2024 € € € 

 4.939.600 4.834.000 4.816.600 
Subsidietoekenning cf. brief ABBA/ 
VL/26211, d.d. 1 februari 2021: 
Structureel: 

Exploitatie 4.432.200 4.344.000 4.319.000 
Onderhoud gebouw 507.400 490.000 497.600 
Totaal structureel 4.939.600 4.834.000 4.816.600 

 
De gemeente Den Haag heeft in 2021 een trend toegekend van € 94.955, cf. brief ABBA/VL/226211-T  
d.d. 8 oktober 2021.  
 
 
B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
 319.900 0 288.900 

Projectsubsidies gemeente Den Haag: 
Subsidieverlening Herstelfonds cultuur Den Haag 2021 
- ABBA/VL/38904 d.d. 22-09-2021 

291.000 0 0 

Dienst OCW – Bijdrage First Lego League 28.900 0 0 
Subsidieregeling herstelfonds cultuur Den Haag 2020 - 
ABBA/VL/31084 d.d. 23-09-2020 

0 0 266.000 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling – DSO/2014.2896 d.d. 
7-05-2014, inzake ‘Herinneringsroute Atlantikwall’ 

0 0 21.700 

Centraal Subsidiebureau-ABBA/VL/5779 d.d. 7-10-
2016 inzake ‘Museon VN center’ realisatie 2020 

0 0 1.200 

 319.900 0 288.900 
 
De gemeente Den Haag heeft een subsidie verstrekt om de verminderde inkomsten door de 
coronacrisis te compenseren. Daarnaast is een deel van de huur van het pand aan de Stadhouderslaan 
37 kwijtgescholden. (zie C.2.2 Huur gebouw). Voor de wedstrijd First Lego League is een bijdrage 
gedaan.   
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B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke  Rekening Begroting Rekening 
middelen 2021 2021 2020 
 € € € 
 55.000 0 305.800 
    
Mondriaan Fonds inzake ’Caribbean Ties’ 35.000 0 0 
Mondriaan Fonds inzake ’Discoverlab’ 20.000 0 0 
Mondriaanfonds – Compensatieregeling 
Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers 

0 0 266.300 

SMH ’40-’45 – noodmaatregel Corona 0 0 17.700 
Provincie Zuid Holland - inzake ‘Herinneringsroute 
Atlantikwall’ 

0 0 11.800 

V-fonds – Noodsteun corona 0 0 10.000 
 55.000 0 305.800 

 
In 2020 is de tentoonstelling ’Caribbean Ties’ voor het laatst in een zaal te zien geweest, maar in 2021 
is het internationale project voortgezet met activiteiten en tentoonstellingen op andere locaties. De 
bijdrage van het Mondriaanfonds is daarbij vrijgevallen. Ook is van hetzelfde fonds de bijdrage voor het 
Discoverlab vrijgevallen bij de oplevering daarvan. Doordat een eerdere oplevering verwacht werd, zijn 
deze bedragen niet in de begroting meegenomen. 
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Lasten 

C – Beheerlasten 
C.1 Beheerlasten personeel Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 
 825.100 702.000 743.100 
    
Salarissen 633.300 538.000 588.500 
Sociale lasten 76.000 78.000 69.100 
Pensioenpremies 94.700 86.000 86.900 
 804.000 702.000 744.500 
Verhaal loon 0  0 -13.500 
Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 21.100 0 12.100 
Totaal Beheerlasten personeel 825.100 702.000 743.100 

 
Het aantal FTE’s per 31 december 2021 bedraagt 9,7 (2020: 9,5 fte) op basis van een 36 urige 
werkweek (11 medewerkers, 2020: 11). Het te betalen vakantiegeld is verhoogd met sociale lasten, 
evenals het uit te betalen verlof per einde 2021. Met ingang van 2021 valt het personeel onder het 
Museum-CAO, daarvóór onder het gemeentelijk CAO. 
In overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens wordt het loon van de bestuurder van de 
stichting Museon en de leden van de Raad van Toezicht vermeld op pagina 42. 
 
 

C.2.1 Afschrijvingen Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 
 188.200 170.000 185.300 

 
De jaarlijkse afschrijving rond Global Museum is € 84.000. Hier tegenover valt een gelijk bedrag vrij uit 
de Bestemmingsreserve Global museum.  
 
 

C.2.2 Overige bedrijfslasten Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 
Huur gebouw 177.800 352.000 117.300 

 
De huursom over de maanden mei tot en met oktober is in verband met corona door de gemeente 
Den Haag kwijtgescholden. De kosten zijn daardoor gehalveerd. 
 

 Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
Gebruikersonderhoud gebouw 507.400 490.000 497.600 

 
De dotatie aan de voorziening voor gebruikersonderhoud is trendmatig verhoogd met 1,96 %.  
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Overige bedrijfslasten Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 
 849.900 765.000 710.700 
    
Huisvestingslasten 443.500 416.000 463.700 
Kantoor- en automatiseringskosten 202.500 182.000 189.600 
Overige beheerlasten 203.900 167.000 156.800 
Totaal Overige bedrijfslasten 849.900 765.000 810.100 

 
Belangrijke afwijkingen zijn daarbinnen de gestegen energiekosten ad € 45.800 en lagere kosten voor 
schoonmaak van het gebouw ad € 22.700, hetgeen elkaar enigszins compenseerde. De kantoorlasten 
zijn hoger door werving van een commercieel directeur. De Overige bedrijfslasten worden beïnvloed 
door de hogere advieskosten rond de veranderde CAO en fusie. Hier tegenover valt de 
Bestemmingsreserve ‘Organisatie-ontwikkeling’ ad € 21.500 vrij. 
 

D - Activiteitenlasten 
    
D.1 Activiteitenlasten personeel Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 
 2.806.200 2.971.000 2.625.100 
    
Salarissen 2.104.100 2.058.000 1.973.500 
Sociale lasten 306.500 333.000 280.200 
Pensioenpremies 333.800 313.000 302.000 
Kosten personeel 2.744.400 2.704.000 2.555.700 
Verhaal loon 0 0 -8.900 
Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 61.800 267.000 78.300 
Totaal Activiteitenlasten personeel 2.806.200 2.971.000 2.625.100 

 
Het aantal FTE’s per 31 december 2021 bedraagt 38,9 op basis van een 36-urige werkweek (49 
medewerkers). Per 31 december 2020 was dit 38,8 FTE’s (47 medewerkers). Het te betalen 
vakantiegeld is verhoogd met sociale lasten, evenals het uit te betalen verlof per einde 2021. Met 
ingang van 2021 valt het personeel onder het Museum-CAO, daarvóór onder het gemeentelijk CAO. 
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft geconstateerd dat het Museon kampt met structurele 
achterstanden op het gebied van collectiebeheer en -ontsluiting, veroorzaakt door een gebrek aan 
menskracht. In 2021 is daarom een start gemaakt met het aantrekken van extra personeel op dit vlak, 
maar door corona- en fusieomstandigheden is hierbij vertraging opgelopen, zodat nog niet de 
beoogde sterkte is bereikt. Op het eind van het jaar zijn sollicitatiegesprekken gaande en in 2022 zal de 
afdeling op sterkte zijn. 
 

D.2 Activiteitenlasten materieel Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 
 € € € 
 930.400 1.032.000 1.012.700 
Specificatie kosten activiteiten:     
Tentoonstellingen 307.300 355.000 518.900 
Projecten 250.400 35.000 53.700 
Educatie 17.200 66.000 43.300 
Overige activiteitenlasten 355.500 576.000 396.800 
Totaal kosten activiteiten 930.400 1.032.000 1.012.700 

 
Tentoonstellingen 
 
Music! kon langer tentoongesteld worden in overleg met de partners waarmee de tentoonstelling in 
ontwikkeld. Een groot deel van die tijd is echter verloren gegaan in de gesloten periode. De opening 
van de volgende tentoonstelling kon daardoor uitgesteld worden naar 2022. Het One Planet Festival, 
dat eigenlijk uit verschillende tentoonstellingen bestaat, is een nieuw concept waarvoor de 
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ontwikkeling grotendeels in 2021 heeft plaatsgevonden. Tegenover deze kosten is de 
Bestemmingsreserve ‘Ontwikkeling tentoonstellingen’ (C III) vrijgevallen ad € 53.400. Voor de 
tentoonstelling Caribbean Ties is een bijdrage ontvangen van € 35.000 van het MondriaanFonds (zie 
B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen). Door één van de twee geplande 
tentoonstellingen van National Geographic te plaatsen, is een bezuiniging op de productiekosten 
behaald. De oudere tentoonstellingen hebben langer gestaan, waardoor de kosten lager bleken dan 
eerder was geactiveerd.  
 

 Rekening Begroting Rekening 
Specificatie Tentoonstellingen 2021 2021 2020 
    
Music! – van Beethoven tot Beyoncé 196.400 199.000 73.600 
One Planet Festival (vh Werkplaats Aarde) 53.400 72.000 0 
Caribbean ties – Nexus 1492 42.200 0 0 
National Geographic: Spectacle 25.000 28.000 0 
Groene camera 2.200 3.000 0 
Getekend 500 0 46.000 
National Geographic: Planet or plastic? -11.100 28.000 45.000 
National Geographic: Colors of the World -1.300 0 3.100 
Ötzi the iceman 0 0 336.800 
Overige tentoonstellingen 0 25.000 14.400 
Subtotaal kosten tentoonstellingen 307.300 355.000 518.900 

 
Projecten 
Het Discoverlab is dit jaar door verschillende bijdragen mogelijk gemaakt (zie A.5.1 – Bijdragen 
particulieren, A.5.4 – Bijdragen uit private fondsen en B.4 – Overige subsidies en bijdragen uit publieke 
middelen. Voortvloeiend uit afspraken die met de Vriendenloterij zijn gemaakt, is de garderobe 
aanpast. Hier tegenover valt een deel van de Bestemmingsreserve ‘Global Museum’ (C II) vrij voor een 
gelijk bedrag. De gemeente Den Haag heeft een bijdrage gegeven voor de wedstrijd First Lego League 
(zie B.3.2 – Overige subsidies gemeente Den Haag). Tegenover de kosten voor onderhoud aan de 
Klimaatstudio is een gelijk bedrag vrijgevallen uit C VII - Bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’. 
 

 Rekening Begroting Rekening 
Specificatie Projecten 2021 2021 2020 
 € € € 
Discoverlab 164.200 0 0 
One Planet (w.o. garderobe) 43.400 5.000 8.800 
First Lego League 36.200 0 0 
Klimaatstudio 3.400 0 700 
Museumnacht  3.200 15.000 2.400 
Herinneringsroute Atlantikwall 0 0 33.500 
International lounge (Museon VN center) 0 0 1.200 
Roots2Share 0 0 800 
Overig 0 15.000 6.300 
Subtotaal kosten projecten 250.400 35.000 53.700 

 
Educatie 
Doordat het aantal educatieve rondleidingen door corona afnam zijn de kosten voor busvervoer en 
materialen lager. Wel is met Buurthuis Mandelaplein in de Haagse wijk Transvaal een aantal activiteiten 
op locatie ontwikkeld. 

 Rekening Begroting Rekening 
Specificatie Educatie 2021 2021 2020 
 € € € 
Busvervoer scholen 12.200 42.000 22.900 
Educatief materiaal 3.400 24.000 20.400 
Scienceclub Transvaal 1.600 0 0 
Subtotaal Educatie 17.200 66.000 43.300 
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Overige activiteitenlasten 
Ten opzichte van vergelijkbare instellingen was het marketingbudget laag. Met ingang van 2019 werd 
hieraan een grotere bijdrage geleverd om te kunnen blijven concurreren met andere publiekstrekkers, 
maar door sluiting van het museum is het mogelijk geweest op deze post te besparen. De gemeente 
Den Haag heeft voor het wegwerken van structurele achterstanden op het gebied van collectiebeheer 
en –ontsluiting een uitbreiding van het subsidiebedrag gegeven van € 98.500. Dit zal grotendeels 
worden gestoken in menskracht, maar in aanloop daarop zijn ook uitgaven in de materiële sfeer 
gedaan.    
 
 

 Rekening Begroting Rekening 
Specificatie Overige activiteitenlasten 2021 2021 2020 
 € € € 
PR/Marketing 186.100 313.000 214.100 
Onderhoud expositie en collectie 71.700 65.000 83.000 
Kosten zaalverhuur 46.300 138.000 2.100 
Uitbestede werkzaamheden 32.100 27.000 79.000 
Overige kosten 19.300 33.000 18.600 
Subtotaal Overige activiteitenlasten 355.500 576.000 396.800 

 
Doordat de zaalverhuur in 2020 weer in eigen hand is genomen, werd verwacht dat de kosten 
catering, evenals de opbrengsten daaruit, zouden toenemen. Door de coronacrisis is dit echter nog 
uitgebleven. Zie ook A.4 Diverse inkomsten – Diverse opbrengsten catering en A.3 Overige directe 
opbrengsten – Verhuur van ruimtes 
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E – Rentebaten/lasten Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
Rentelasten 14.800 0 0 

 
Inmiddels is het rentepercentage over de tegoeden negatief. 
 

F – Mutatie Voorziening Luchtbehandeling Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
Mutatie fonds    0 0 254.200 

 
Zie toelichting balans: E - IV - Voorziening Luchtbehandeling 
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WNT-verantwoording 2021- Stichting Museon 
De WNT is van toepassing op de Stichting Museon. Het voor de Stichting Museon toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen WNT-maximum) 
 
 

  Bezoldiging topfunctionarissen  
Leidinggevende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 Drs. P. de Haan 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 –31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 
1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 115.159 

Beloningen betaalbaar op termijn € 21.542 

Subtotaal € 136.701 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 209.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

Totale bezoldiging € 136.701 

  

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 

Gegevens 2020  

bedragen x € 1 Drs. P. de Haan 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 
1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 111.873 

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.025 

Subtotaal € 131.898 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 201.000 

  

Totale bezoldiging € 131.898 
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  Toezichthoudende topfunctionarissen  
 

bedragen x € 1 Drs. P.H. van Gessel 

Functiegegevens Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 – 31/12 

  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 3.088 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 30.350 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

  

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t 

Gegevens 2020  

bedragen x € 1 Drs. P.H. van Gessel 

Functiegegevens Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 

 - 

Bezoldiging € 3.816 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 30.150 

 

  Toezichthoudende topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 
 

Gegevens 2021  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Dr. W. Bijleveld Lid Raad van Toezicht 

Mevr. M.B. Boon Lid Raad van Toezicht 
Drs. P.M.M. Heijnen Lid Raad van Toezicht 

Drs. A. Mouret Lid Raad van Toezicht 

Drs. J.C. Schenderling Lid Raad van Toezicht 

Drs. M.F. Schenkels Lid Raad van Toezicht 

Dhr. F. van Steenis Lid Raad van Toezicht 

Drs. L. Zandstra Lid Raad van Toezicht 
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Overige toelichtingen 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Ten tijde van het opstellen van deze financiële verantwoording over 2020 is de corona-crisis nog 
steeds een feit. Deze crisis heeft financiële gevolgen voor de stichting in 2022 en wellicht 
komende jaren. De omvang hiervan is vooralsnog niet in te schatten. Het Museon wil daarom het 
Bestemmingsfonds ‘Covid 19’ aanhouden en heeft daartoe een verzoek bij de gemeente Den 
Haag ingediend.  
Het Museon en het Omniversum zijn per 1 januari 2022 juridisch gefuseerd. De consolidatie van 
de activiteiten wordt gedaan volgens de carry over accounting-methode. Bij het toepassen van 
de carry over accounting-methode worden de activa en passiva van de gefuseerde stichtingen 
tegen boekwaarde geconsolideerd op het moment van fusie zonder aanpassing van de 
vergelijkende cijfers. Hierdoor kan het samensmelten van alle activiteiten van de beide 
stichtingen het best worden weergegeven.  
 
Resultaatbestemming 
 
Ter dekking van de uitgaven voor ‘Global Museum’, Ontwikkeling Tentoonstelling, 
Organisatieontwikkeling en ‘Klimaatstudio’ zal aan de respectievelijke bestemmingsreserves € 127.400, 
€ 53.400, € 21.500 en € 3.400 worden onttrokken. Van het restant kan dan € 14.200 toegevoegd 
worden aan de bestemmingsreserve ‘Covid 19’. Deze bestemmingsreserve zal in 2022 met 
goedkeuring van de gemeente Den Haag worden aangewend ter dekking voor de lagere inkomsten 
door de coronacrisis.  
De Raad van Toezicht heeft de Jaarrekening 2021 goedgekeurd. 
 
 
 Rekening Begroting Rekening 

 2021 2021 2020 
 € € € 
Exploitatieresultaat -191.500 -119.000 -20.800 
Onttrekking bestemmingsreserve ‘Global Museum’ 127.400 55.000 92.900 
Onttrekking bestemmingsreserve ’Ontwikkeling 
Tentoonstelling’ 53.400 0 0 
Mutatie bestemmingsreserve   
‘Organisatieontwikkeling’  

21.500 0 8.100 

Toevoeging bestemmingsreserve ‘Covid 19’ -14.200 0 -200.300 
Onttrekking bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 3.400 0 700 
Onttrekking bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 0 0 800 
Onttrekking Risicoreserve 0 -64.000 -118.600 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
 

Directie:     Raad van Toezicht: 
  
  
  
  
  
  
Dhr. Drs. P. de Haan Dhr. Drs. P.H. van Gessel 
  
  
  
  
  
 Dhr. Dr. W. Bijleveld 
 w,g. 
  
  
  
  
 Mevr. M.B. Boon 
 w.g. 
  
  
  
  
  Dhr. drs. P.M.M. Heijnen 
 w.g. 
  
  
  
  
 Dhr. drs. A. Mouret 
 w.g. 
  
  
  
  
 Dhr. Drs. M.F. Schenkels 
 w.g. 
  
  
  
 Dhr. F. van Steenis 
 w.g. 
  
  
  
  
  Mevr. drs. L. Zandstra 
 w.g. 
  
  
  
  
Den Haag, 6 april 2022  
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Overige gegevens 
Controleverklaring 
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BIJLAGEN 
Bijlage 1 - Bestuursverklaring subsidieverantwoording Den Haag  
 
Het bestuur van Stichting Museon te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de 
subsidieverantwoording over de periode januari 2021 tot en met december 2021 met betrekking tot de 
volgende gemeentelijke subsidies:  

 MJBP Kunst en Cultuur 2021 – 2024 toegekend met kenmerk ABBA/VL/26211, d.d. 1 februari 
2021  

 Aanvullende subsidieverlening trend 2021 toegekend met kenmerk ABBA/VL/226211-T  d.d. 8 
oktober 2021 

 Subsidieregeling Herstelfonds cultuur Den Haag 2021 - ABBA/VL/38904 d.d. 22-09-2021 
 Uitvoering sociaal plan 2018 toegekend met kenmerk ABBA/VL/12392 d.d. 30-01-2018 
 Gemeente Den Haag Centraal subsidiebureau – ABBA/VL/5779 d.d. 7-10-2016 inzake ‘Museon 

VN-center’ 
 Dienst Stedelijke Ontwikkeling – DSO/2014.2896 d.d. 7-05-2014, inzake ‘Herinneringsroute 

Atlantikwall’ 
 
Het bestuur verklaart verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de 
subsidieverantwoording.  
 
Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording te hebben opgemaakt conform de van 
toepassing zijnde wettelijke bepalingen en conform de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de 
bovenvermelde subsidiebeschikking(en).  
 
Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de 
Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de 
subsidiebeschikking is verstrekt en overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en 
de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde subsidiebeschikking(en).  
 
Het bestuur verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten of projecten volledig zijn 
verantwoord in de subsidieverantwoording.  
 
Het bestuur verklaart te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 18, derde lid, van de 
ASV om de inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.  
 
Den Haag, 6 april 2022 
 
 
 
 
 
Dhr. Drs. P. de Haan  
Directeur  
 
 
 
 
Dhr. Drs. P.H. van Gessel 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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Bijlage 2 - Prestatie indicatoren 
  

 

Instelling: Stg. Museon

Eenheid Raming 2021 Realisatie 2021

aantal 313.000 313.000

aantal 5 5

aantal 5 5

aantal 211.000 65.144

aantal 173.000 55.385

aantal 37.000 9.246

aantal 1.000 513

Eenheid Raming 2021 Realisatie 2021

aantal 6.500 1.600

aantal 35 12

Eenheid Raming 2021 Realisatie 2021

aantal 0 0

aantal 0 0

aantal 25 8

Eenheid Raming 2021 Realisatie 2021

aantal 880 207

aantal 110 64

aantal 24.000 8.218

aantal 90 11

aantal 20 4

aantal 3.900 2.074

Eenheid Raming 2021 Realisatie 2021

aantal 100 16

aantal 30 4

aantal 2.000 806

aantal 150 251

aantal 50 7

aantal 6.100 1.676

 

* De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag. 

Lessen / activiteiten primair onderwijs

Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs 

Deelnemende scholen primair onderwijs

Aanbod voor niet Haagse scholen

Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs 

Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs

Lessen / activiteiten voortgezet onderwijs

Deelnemende leerlingen primair onderwijs

CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND

Deelnemende scholen voortgezet onderwijs

Deelnemers

Aangeboden verschillende activiteiten

3.5  Musea en erfgoedinstellingen

COLLECTIE EN TENTOONSTELLINGEN

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN

Bezoekers totaal

waarvan bezoekers met 'ooievaarspas'

waarvan niet-betalende bezoekers

waarvan betalende bezoekers

 

waarvan in eigen huis

Tentoonstellingen in Den Haag

Voorwerpen in beheer

 

CULTUURPARTICIPATIE: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DE VAKANTIES

Deelnemers 13 - 18 jaar

Aangeboden verschillende activiteiten

Deelnemende leerlingen primair onderwijs

Deelnemende scholen primair onderwijs

Lessen / activiteiten primair onderwijs

Aanbod voor Haagse * scholen

Deelnemers t/m 12 jaar
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Bijlage 3 - Verloop Nog te besteden subsidies 
 

 

2021

Nog te besteden subsidies via resultaat naar activa

Tentoonstellingen:
- Atlantikwall
  Gemeente Den Haag – Monumentenzorg en Welstand – DSO_SO/2014.2896 4.200        
  d.d. 7-5-2014, inzake Herinneringsroute Atlantikwall 
  Saldo einde boekjaar 4.200        -           -           -           4.200        

 - Nexus 1492 - Caribbean Ties
  Mondriaanfonds 35.000      
  Aanwending van fonds -35.000    
  Saldo einde boekjaar 35.000      -           -35.000    -           -           

 - Getekend
  Nationaal Comitee 4 en 5 mei 3.800        
  Zie Snuffelen in het depot
  Aanwending van fonds -3.800      
  Saldo einde boekjaar 3.800        -           -3.800      -           -           

Overig:
- Discoverlab
  Legaat anonieme schenker 100.000   
  Gift schenker 2020-2024 25.000      
  Mondriaanfonds 20.000     
  Fonds 1818 15.000      
  Stg. Zabawas 10.000      
  Aanwending van fonds -170.000  
  Saldo einde boekjaar 170.000    -           -170.000  -           -           

- Museon VN center 2016 (realisatie 2022)
  Gemeente Den Haag – Centraal Subsidiebureau – ABBA/VL/5779 d.d. 7-10-2016 1.400        
  Aanwending van fonds
  Saldo einde boekjaar 1.400        -           -           -           1.400        

 - Snuffelen in het depot (realisatie 2022)
  Oogfonds 4.400       
  Aanwending van fonds - Getekend (zie tentoonstellingen) -1.600      
  Aanwending van fonds
  Saldo einde boekjaar 4.400       -           -1.600      -           2.800        

 - Schepsprijs
  Saldo begin boekjaar 1.100        
  Saldo einde boekjaar 1.100        -           -           -           1.100        

- Zonnepanelen
  Saldo begin boekjaar 1.400        
  Saldo einde boekjaar 1.400        -           -           -           1.400        

- Subsidie VSB Fonds/Kickstart Herstelfonds OP Digitaal (realisatie 2022)
  Saldo begin boekjaar 35.200      
  Saldo einde boekjaar -           35.200      -           -           35.200      

- V-fonds project voor VN Zaal (realisatie 2022)
  Saldo begin boekjaar 38.700      
  Saldo einde boekjaar -           38.700      -           -           38.700      

Totaal 221.300    73.900      -210.400  -           84.800     

beginstand bijdragen

aanwending subsidie

saldo
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Bijlage 4 - Overzicht geherwaardeerde activa 
 
Vanaf 2006 is een aantal (semi-)permanente exposities geactiveerd. Doordat de kosten ervan zijn 
gedekt door subsidies en bijdragen, is de oorspronkelijke waarde niet opgenomen in de activa-
administratie. Volledigheidshalve worden deze tentoonstellingen en de geïnstalleerde 
zonnepanelen hieronder vermeld. Tentoonstellingen worden in 6 jaar afgeschreven. Hier tegenover 
zullen bestemmingsfondsen vrijvallen.  

 Uitgaven Subsidie Bijdrage Bijdrage 
Expositie en overige activa  gemeente derden Museon 
One Planet 1.213.500 174.100 709.400 330.000 
Zaal Vrede en recht 371.600 327.500 0 44.100 
Zaal Komen en gaan 72.500 10.900 0 61.600 
Poolzaal 272.100 0 220.000 52.100 
Zaal Eerste kustbewoners 261.400 170.000 0 91.400 
Waterzaal 249.100 0 150.000 99.100 
Leef-ruimtezaal 169.700 0 75.000 94.700 
Geologie- en techniekzaal 278.200 27.000 251.200 0 
Geluid- en muziekzaal 246.100 246.100 0 0 
Waterlaboratorium 158.600 113.600 45.000 0 
Satellietenzaal 254.400 246.000 8.400 0 
Klimaatstudio 250.000 0 250.000 0 
Mens- en Evolutiezaal 41.600 0 30.500 11.100 
Zonnepanelen 97.800 70.000 27.800 0 
Innovatie paramuseale ruimtes 126.600 126.600 0 0 
 4.063.200 1.511.800 1.767.300 784.100 

 
 
 


