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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht het fonds?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw fonds vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot 
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

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

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting op de 
staat van baten en lasten. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier een 
toelichting in is opgenomen. 
Geef ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen een toelichting.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: H. Driessen
	15: S.F. Vis
	14: D.A.A. van der Mieden van Opmeer
	16: K.A. Odding
	17: S.M. de Boer
	10: Nederland
	11_A4: 9
	12_A4: 0
	7: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	18_ML: 
	0: Stichting Huis Marseille museum voor fotografie
	5: https://huismarseille.nl
	2: Keizersgracht 401, 1016 EK Amsterdam
	4_EM: info@huismarseille.nl
	1_KVK: 34107067
	6_RSIN: 808066857
	3_TEL: 0205318989
	21_ML: De stichting richt zich op het aankopen en exposeren van eigentijdse fotografie uit binnen- en buitenland, het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en andere activiteiten in een eigen museumgebouw in Amsterdam. De presentaties en activiteiten worden ondersteund met een educatief programma voor zowel het onderwijs als individuele bezoekers. 
	23_ML: Organiseren van 4 tentoonstellingen  per jaar van (inter)nationale kunstenaars op het gebied van fotografie.Dit past naadloos aan aan de doelstelling van de stichting.
	24_ML: Uit entreegelden en winkelverkopen
	26_ML: De stichting heeft geen eigen CAO en volgt zoveel mogelijk de CAO van de museumvereniging.Het personeel wordt ingeschaald op basis van de CAO Museumvereniging.Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
	27_ML: Huis Marseille Museum voor Fotografie wisselt vier keer per jaar van tentoonstelling in de meer dan dertien tentoonstellingsruimten in twee grachtenpanden. Het tentoonstellingsprogramma is gericht op eigentijdse fotografie en de samenwerking met levende fotografen, met wie gebouwd kan worden aan een oeuvre en (vaak) een bijzondere band met het museum en de collectie. Sinds 2013 is het museum verdubbeld, zodat er naast monografische tentoonstellingen ook ruimte is gekomen voor een breed en kwalitatief programma met tentoonstellingen over de (geschiedenis van de) fotografie in de ruimste zin van het woord.  De eigen collectie wordt steeds uitgebreid met aandacht voor belangwekkende hedendaagse ontwikkelingen in de (inter-)nationale kunstwereld. Huis Marseille ontvangt zowel nationaal als internationaal grote waardering van een gevarieerd publiek voor bovengenoemde activiteiten.
	25_ML: De inkomsten dienen ter dekking van de (organisatie)kosten van de stichting, waaronder loonkosten en aankopen van fotografiewerken.
	26: 
	_MLT: n.v.t.
	knop: 

	27: 
	_MLT: Verwezen wordt naar de website, onderdeel "Collectie" bij menu
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 0
	4_A7: 46939
	5_A7: 46939
	6_A7: 114237
	7_A7: 606089
	8_A7: 175098
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 14656
	13_A7: 260847
	14_A7: 
	15_A7: 14993
	16_A7: 71160
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	18_A7: -1210141
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	6_A7: 84499
	7_A7: 632210
	8_A7: 162311
	9_A7: 
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	11_A7: 
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	14_A7: 
	15_A7: 20938
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	9_A7: 
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	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	0_JR: 2021
	JV: 
	_MLT: n.v.t.
	knop: 

	4_ML: De jaarrekening is opgesteld conform de door de stichting gekozen grondslagen.Huis Marseille kent een gebroken boekjaar, zijnde 1 juli - 30 juni.De cijfers 2021 betreft het boekjaar 1 juli 2020 - 30 juni 2021.De cijfers 2020 betreft het boekjaar 1 juli 2019 - 30 juni 2020.De cijfers 2022 betreft het boekjaar 1 juli 2021 - 30 juni 2022.



