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BESTUURSVERSLAG 
 
Inleiding 
2020 zal waarschijnlijk een van de meest ingrijpende jaren in de geschiedenis van het Museon worden. 
Begin maart werd duidelijk dat het coronavirus een enorm effect had op de volksgezondheid 
wereldwijd. Op 13 maart moest het museum de deuren sluiten, net als vrijwel alle openbare en 
publieksinstellingen in Nederland. We hebben in 2020 uiteindelijk drie keer een periode van sluiting 
gehad, tot 1 juni, twee weken in november en vanaf half december. In de perioden daartussen kon 
publiek met hantering van een speciaal protocol slechts in beperkte omvang naar binnen. We hebben 
in 2020 daardoor slechts 42 % van de begrote bezoekers ontvangen met als gevolg een enorme daling 
van onze entree- en andere publieksinkomsten met 40 %. 
In de loop van het jaar kreeg het steunpakket van de overheden vorm. Van de gemeente Den Haag en 
het Rijk (via het Mondriaanfonds) heeft het Museon steun gekregen vanuit de regeling voor musea 
groter dan 100.000 bezoekers, in december volgde nog de vrijstelling van de huur voor 8 maanden. 
Daardoor is onze financiële positie slechts beperkt aangetast. We moeten echter rekening houden met 
een vergelijkbaar effect op onze bezoekcijfers in 2021, terwijl nu de overheidssteun nog onzeker is. 
Onze begrotingen voor 2022 en 2023 zijn aan deze nieuwe werkelijkheid aangepast. 
 
 
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. De Raad van 
Toezicht bestond in 2020 uit de volgende personen: 

 1e termijn: Rooster van aftreden 
De heer drs. P.H. van Gessel, voorzitter 11-12-2018 11-12-2022 
Mevrouw M.B. Boon 1-1-2015 1-1-2023 
De heer drs. P.M.M. Heijnen  22-9-2014 1-10-2022 
De heer drs. A. Mouret 1-1-2019 1-1-2023 
De heer drs. J.C. Schenderling  1-7-2015 1-7-2023 
Mevrouw drs. L. Zandstra 1-1-2019 1-1-2023 

 

In 2020 is de Raad van Toezicht zes keer bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen kwamen de punten 
gevolgen van de coronacrisis en de voorgenomen fusie met het Omniversum prominent aan de orde, 
evenals de overstap naar de Museum CAO, naast reguliere punten als financiën (o.a. begrotingen, 
jaarrekening, Marap), personeel, museale vernieuwing, tentoonstellingen, educatie en publiciteit.  

In de maartvergadering werd gesproken over de eerste effecten die zichtbaar werden als gevolg van 
de coronacrisis en hoe daarin te handelen. Tevens is in deze vergadering het nieuwe Reglement voor 
de RvT en directie aangenomen, dat is aangepast aan de nieuwe Code Governance Cultuur.  

In de aprilvergadering is de jaarrekening goedgekeurd na een toelichting van de controlerend 
accountant en bespreking van diens managementletter. In diezelfde vergadering heeft de directeur het 
plan en de aanpak voor de coronacrisis met de RvT gedeeld. In de vergaderingen van mei en juni kon 
de directeur in deze steeds rapporteren en de voortgang van de fusiebesprekingen melden.  
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In de vergadering van september is kennis genomen van de goedkeuring door het College van B&W 
van het Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur en de beschikking op grond daarvan voor het Museon 
en van de coronasteun die was toegekend door gemeente en Rijk, is de begroting voor 2021 
goedgekeurd en is het besluit tot het voornemen voor de fusie met het Omniversum genomen. In die 
bespreking is ook een aantal financiële scenario’s rond corona besproken. 

De novembervergadering stond o.a. in het teken van de presentatie van en een brainstorm over de 
nieuwe manier van (wissel)tentoonstellen vanaf 2021 in de vorm een ‘expofestival’ in aanwezigheid van 
het hoofd E&P.  

De leden kunnen een vergoeding voor de kosten krijgen ter grootte van € 1375 per persoon per jaar. 
De voorzitter ontvangt een hoger bedrag.  

Het Museon 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 renumeratiecommissie 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 renumeratiecommissie houdt begin 2021 een functioneringsgesprek met de directeur. In 2021 
volgt ook de evaluatie van de RvT zelf.  

Positionering en advies gemeentelijke Adviescommissie 
Eind 2019 hebben we ons Bedrijfsplan 2020 – 2024 naar de gemeente gestuurd ten behoeve van het 
gemeentelijke Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur en de daarbij behorende subsidieverstrekking. 
Missie, visie en doelstelling zijn daarin 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 
 
In april 2020 kwam het bericht dat de gemeentelijke Adviescommissie ons Bedrijfsplan positief 
beoordeelde. Er was waardering voor de nieuwe koers en steun voor onze overtuiging dat we alle 
potentie hebben om verder te kunnen groeien als we meer focus aanbrengen in beleid en 
programmering. Van de twee onderdelen waarvoor we een extra aanvraag hebben ingediend, werd 
die voor versterking van het aanbod voor wetenschap & technologie educatie inhoudelijk weliswaar 
positief beoordeeld, maar de commissie verwees ons naar Onderwijs. Die voor versterking van ons 
collectiebeheer werd gehonoreerd, waardoor een inhaalslag bij de registratie mogelijk wordt. Het 
college van B&W heeft dit advies overgenomen, evenals uiteindelijk de gemeenteraad, zij het dat het 
Museon met zeven andere grote instellingen voor 1,5 % op de voorgestelde subsidie is gekort om 
subsidiering van een aantal kleinere instellingen mogelijk te maken. Wij hebben gezamenlijk bezwaar 
gemaakt tegen deze korting. De uitslag daarvan wordt pas in de loop van 2021 verwacht. 
 
In lijn met het Bedrijfsplan zijn eind 2019, begin 2020 door de directie en Raad van Toezicht van 
Museon gesprekken gestart over ‘verregaande samenwerking’ met directie en Raad van Toezicht van 
het Omniversum. Museon en Omniversum hebben als uitdagend en wenkend perspectief om op het 
zeer actuele thema duurzame ontwikkeling een hele bijzondere attractie op nationaal niveau te 
worden. En heeft de unieke kans om 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. 
Samen kunnen de instellingen een omvangrijker verhaal vertellen, hebben ze een grotere impact en 
krijgen meer landelijke bekendheid. Daardoor worden ze ook interessanter voor relevante partners, 
krijgen ze meer bezoekers en stijgen de inkomsten.  
 



STICHTING MUSEON DEN HAAG – JAARVERSLAG 2020 

Pagina 5 

Deze noties zijn daarna uitgewerkt in een fusieplan: de businesscase Museon & Omniversum, Ontdek 
de wereld, ronduit spectaculair. Dit plan is in mei 2020 gereedgekomen en daarna op haalbaarheid 
getoetst door een onafhankelijk derde partij, ZKA leisure consultants.  
In het fusieplan hebben we aanleiding en noodzaak om de fusie te onderzoeken nader uitgewerkt, 
evenals missie en visie, verbinding met de markt en doelgroepen, andere wijze van programmeren, 
partnerships, organisatieopzet en begroting. In een side letter is de impact voor ons plan door de 
coronacrisis benoemd. ZKA bevestigt de haalbaarheid van een fusie tussen Omniversum en Museon 
en onderstreept de noodzaak om het momentum om de beide instellingen ‘opnieuw uit te vinden’ nu 
te gebruiken. De coronacrisis heeft die noodzaak eerder nog verder versterkt dan dat we zouden 
moeten afwachten.  
Onze businesscase hield dus stand en meer dan dat: die won zelfs aan urgentie. De conclusies en 
aanbevelingen van ZKA voor aanpassing hebben we overgenomen. 

In september is door de Raden van Toezicht van Museon en van Omniversum besloten tot het 
voornemen voor de fusie op 1-1-2022 en om verdere voorbereidende stappen te nemen, mits er, 
onder andere, een gezamenlijke, goedgekeurde meerjarenbegroting kan worden gepresenteerd en er 
duidelijkheid kan worden gegeven over de fiscaal juridische omstandigheden. De beide 
ondernemingsraden hebben in december 2020 een positief advies uitgebracht over de fusie, onder 
een aantal voorwaarden die met de volgende stappen in dit proces te maken hebben: het vaststellen 
van het organisatieplan, een sociaal en –transitieplan. Met de vakbond(en) zijn we het traject voor die 
laatste twee plannen inmiddels gestart, we hopen dat in mei 2021 af te ronden. Wij denken hierdoor 
aan alle (interne) voorwaarden voor de bestuurlijke fusie op 1 juli a.s. en de juridische voorwaarden op 
1 januari 2022 te gaan voldoen. De gemeente Den Haag moet toestemming verlenen. Dat verzoek is 
inmiddels formeel gedaan. 

In 2019 was ook al het voornemen geformuleerd om over te stappen naar de Museum CAO. Het 
Museon volgde de CAO gemeenten en die paste inhoudelijk en financieel niet meer bij de 
bedrijfsvoering van een museum. Na een intensief traject met de OR en de vakbond is medio 2020 
besloten de overstap naar de Museum CAO te maken met een passende overgangsregeling. In 
december is dit geeffectueerd en hebben alle medewerkers een nieuwe functiebeschrijving en –
waardering gekregen en een nieuwe arbeidsovereenkomst. 

Financiën  
Op 13 maart werd het museum gesloten. Met de sluiting bleven ook de andere inkomsten achter bij de 
verwachting. In de eerste plaats was dat de opbrengst uit entree. Tussendoor zijn er periodes geweest 
dat het museum wel open mocht, maar werd het bezoekersaantal beperkt door regelgeving en 
mogelijk ook door angst van de bezoeker zelf. In die periodes lagen de bezoekersaantallen rond de 
60 % van de verwachte aantallen, maar de volledige sluiting haalde dit gemiddelde naar beneden. 
Besparingen werden vooral behaald door veel minder uitzendkrachten in te zetten voor 
publieksbegeleiding en de scholen. Ook is een besparing gerealiseerd op de marketingkosten. Voor 
het openstellen van het museum ‘op de anderhalve meter’ zijn wel kosten gemaakt. Op het gebied van 
bewegwijzering, ontsmetting en persoonlijke bescherming moest een en ander geïnvesteerd worden, 
maar ook om het thuiswerken voor meer mensen mogelijk te maken, zijn de lasten opgelopen. In het 
kader van de verspreiding van corona is een onderzoek naar de luchtkwaliteit gestart. Daaruit kwam 
naar voren dat in een aantal ruimtes, waar veelal scholen worden ontvangen, de luchtkwaliteit 
onvoldoende is. Om de situatie te verbeteren, blijkt een investering van € 254.200 nodig. Hiervoor zal 
een voorziening getroffen moeten worden.  

Halverwege het jaar werd duidelijk dat er financiële steun werd gecreëerd. Een door het rijk 
georganiseerde steunmaatregel bestond er voor het Museon in dat de musea met meer dan 100.000 
bezoekers hierop een beroep konden doen. De helft werd door het Mondriaanfonds betaald en de 
andere helft, via matching, door de gemeente Den Haag. Daarbij is door de gemeente de voorwaarde 
gesteld om een deel van het tekort te bekostigen uit de risicoreserve van het Museon. Aan het eind van 
het jaar kwam het bericht dat de gemeente Den Haag de huur over mei tot en met december zou 
kwijtschelden. Ook via de Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-‘45 is steun ontvangen 
gerelateerd aan de tentoonstelling ‘Getekend’. Inmiddels is duidelijk dat met het einde van het jaar de 
problemen rond corona niet zijn opgelost. In elk geval blijft het museum in januari, februari en maart 
gesloten en in de rest van het jaar zullen de omstandigheden niet optimaal zijn. Dat zal daarom 
drukken op de begroting van 2021 en er is nog geen duidelijkheid over steunmaatregelen ná 2020. 
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Daarom zal bij de gemeente het verzoek worden ingediend een Bestemmingsfonds Corona te mogen 
vormen.  
 
Het verslagjaar was voor de medewerkers voor het laatste jaar dat CAO Gemeenten gold. Omdat in 
2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren van kracht is, maar vooral ook omdat de 
gemeentelijke CAO voor een geprivatiseerd museum niet voor de hand liggend is en ook te duur om 
te volgen, is de stap gemaakt om over te gaan naar het meer passende Museum CAO. Met ingang van 
2021 is de overstap een feit. Tevens zal de werknemersverzekering voor werkloosheid kunnen worden 
afgesloten, de WW. Hierdoor zullen de salarislasten stijgen, maar is het Museon geen eigen 
risicodrager meer bij werkloosheid. In overeenstemming met de CAO Gemeenten zijn de salarissen 
van de medewerkers in januari, juli en oktober met 1 % verhoogd.  
 
Risicomanagement 
Een belangrijk deel van de inkomsten van het Museon is de gemeentelijke subsidie. Hoezeer deze van 
belang is voor het Museon, is dit jaar maar al te goed gebleken. Het effect van de pandemie zal 
mogelijk nog enige jaren in de cijfers van het museum zichtbaar blijven, maar in elk geval in 2021. 
Door het negatieve exploitatieresultaat zal er een onttrekking gedaan moeten worden aan de 
Risicoreserve. Hierdoor zullen toekomstige tegenvallers lastiger opgevangen kunnen worden. Met de 
ontvangen bijdragen en bezuinigingen op de kosten, zoals inhuur van uitzendkrachten en activiteiten 
is het echter toch mogelijk gebleken om een bestemmingsfonds te creëren. Met name 2021 zal naar 
verwachting een zwaar jaar worden en met steun van de overheid en dat fonds wordt de 
overlevingskans van het museum vergroot.  
 
Met het maken van het meerjarenplan is ingezet op het vergroten van het aandeel van inkomsten uit 
publieksbezoek. Al in 2019 is een start gemaakt met het verleggen van het accent van maken naar 
verkopen om zo meer bezoekers te trekken. Het budget werd verhoogd voor marketing en verlaagd 
voor het maken van tentoonstellingen. Door de pandemie moest echter noodgedwongen het budget 
voor de uitvoering verlaagd worden en is zelfs op marketing bezuinigd. Wanneer de situatie weer 
normaliseert, zal weer overgegaan worden op dit concept. De impact van de veranderde 
bezoekersaantallen is groot. Niet alleen op financieel vlak, maar ook is de gemeentesubsidie 
gekoppeld aan een minimale prestatie op dat vlak. Ook gelden er normen voor cultuureducatie, maar 
daarvan is de financiële impact een stuk kleiner omdat de concurrentie in Den Haag groot is en de 
marge op de omzet daardoor klein is.  
 
Op operationeel vlak zien we de risico’s van een beperkte bezetting, met name bij functies die slechts 
door één persoon worden bekleed. Daar waar mogelijk nemen anderen de functie waar, maar meer 
kennis van zaken is soms noodzakelijk. Bij langdurige uitval, zoals bij ziekte, zal overwogen worden om 
externe medewerkers aan te trekken. 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.  
 
In dit jaar is meer aandacht gegeven aan de organisatie van de informatietechnologie. Met een 
gespecialiseerd adviesbureau is een start gemaakt met het doorlichten van de huidige infrastructuur en 
de processen die in het Museon worden doorlopen. Hieruit is een aantal aandachtspunten naar voren 
gekomen en zijn instructies aangescherpt. In het komend jaar zullen de plannen verder uitgewerkt 
worden.   
 
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.  
 
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. 
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Bezoekers 
In 2020 heeft het Museon 81.754 bezoekers ontvangen. Dit is 42 % van de 195.000 bezoekers die in de 
begroting werden opgenomen voor dit jaar. Door snel in te spelen op een reserveringssysteem 
waarmee de bezoeker kon inschrijven op timeslots, waren bij openstelling in de coronatijd alleen de 
vakanties en weekenden minder druk dan de voorgaande jaren. Deels is dit te danken aan het gemak 
van de Museumkaart, maar een deel van de mensen met die kaart maakte een reservering, maar kwam 
niet. Het mogelijk maken van museumbezoek vroeg veel van de organisatie. Een garderobe is 
verplaatst naar de ingang en werd bewaakt. Een eenvoudige route werd ingevoerd, om te voorkomen 
dat de anderhalve meter voor publiekstromen niet gewaarborgd zou kunnen worden. De 
eerdergenoemde timeslots zijn ingevoerd en bij de toiletten werd toezicht geplaatst. Omdat de 
tentoonstelling veelal bestaat uit onderdelen die aangeraakt moeten worden, is de zaalwacht uitgerust 
met alcoholspray en poetsdoeken om regelmatig de aanraakvlakken te reinigen. Dit heeft een groot 
beslag gelegd op het personeel van de afdeling Publieksbegeleiding waarvoor de risico’s groter waren 
dan voor de rest van het personeel. Natuurlijk zijn de nodige maatregelen getroffen om ook hen veilig 
te houden door middel van mondkapjes, handschoenen, gezichtsschermen, grote schermen op de 
balies en reinigingsmiddelen, vooral ook omdat een deel van hen in de risicogroep zit. Omdat men bij 
een eenvoudige verkoudheid al thuis moest blijven, kwam de bezetting onder druk te staan. Inhuur van 
uitzendkrachten moest, om de kosten te besparen, echter sterk beperkt worden. Velen van andere 
afdelingen hebben echter diensten daar overgenomen, zodat dit zelden tot echte problemen heeft 
geleid. In de loop der tijd leerde de ervaring en werd er handiger omgegaan met de beperkingen die 
het besmettingsgevaar met zich meebracht en zijn er wat aanpassingen doorgevoerd die het 
museumbezoek en de begeleiding praktischer werd.  
Ook het leerlingenaantal is door de crisis rond corona sterk achtergebleven. Met 43 % ligt dit rond het 
gemiddelde van het totale bezoek. Ook daar zijn beperkingen geweest, maar vooral was de toeloop 
van klassen minder eenvoudig. De dinsdagmiddaglezing is over twee verschillende momenten en twee 
verschillende locaties verspreid, maar kon ook dan met de in acht te houden regels minder bezoekers 
ontvangen. Eén openstelling van een tentoonstelling is online gedaan. Zaalverhuur is niet zoals 
verwacht gestegen, maar sterk afgenomen. Hetzelfde gold voor de outreach activiteiten Een aantal 
was in het voorjaar gepland, maar moest worden gecanceld. 
 

Bezoekersaantallen 
Werkelijk 

2020 
Begroot 

2020 

% werkelijk 
- begroot 

2020 

Werkelijk 
2019 

Regulier publiek 64.436 125.000 52% 118.783 

Leerlingen Primair Onderwijs 8.835 24.000 37% 25.200 

Leerlingen Voortgezet Onderwijs 5.507 9.500 58% 9.377 

Regionale outreach-activiteiten 1.141 23.000 5% 21.103 
Lezingen, cursussen, verhuringen 
e.d. 

1.835 13.500 14% 12.187 

Totaal 81.754 195.000 42% 186.650 

 
Cultureel ondernemerschap 
Het werven van fondsen is door de crisis op een wat lager pitje komen te staan doordat de 
totstandkoming van de projecten waarvoor dit geld bestemd was, naar de toekomst is verschoven. Dit 
gold met name voor de VN-zaal en het Discoverlab. Beide zullen in 2021 op het programma staan. 
Toch voor de laatste al een flink bedrag ontvangen, doordat € 100.000 via een legaat beschikbaar is 
gesteld en € 25.000 van een zeer gewaardeerde schenker.  
 
In de afgelopen jaren zijn in samenwerking met andere musea en science centra binnen Europa 
verschillende coproducties tot stand gekomen. Met deze samenwerking konden de productiekosten 
gereduceerd worden en ook wordt geprofiteerd van de kennis bij de projectpartners. In samenwerking 
met het LVR-Landesmuseum Bonn en het Valkhof in Nijmegen is in 2018 de tentoonstelling Ridders 
en Kastelen gerealiseerd. Beide partners staken, net als het Museon, € 250.000 in het project. De firma 
Bruns financierde het project voor een bedrag van € 150.000 voor, waardoor de kostbare productie 
van deze tentoonstelling, met dertig interactives, geproduceerd kon worden. Na de tournee langs de 
partners, is de expo in juni 2020 in het Landesmuseum Mainz geopend en zal daarna in het 
Landesmuseum Hannover te bezichtigen zijn. In 2019 hebben we, op dezelfde manier, de 
tentoonstelling Music, van Beethoven tot Beyonce geproduceerd, samen met het Landesmuseum 
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Bonn, Landesmuseum Braunschweig, het Limburgs Museum en de firma Bruns. Deze tentoonstelling 
is vanaf oktober 2020 te zien in het Museon en gaat daarna verder reizen. De eigen productie, Reizen 
in de Ruimte is vanaf 2019 verhuurd aan Continium in Kerkrade en heeft ook in 2020 nog daar 
gestaan. Ook de tentoonstelling High Tech Romeinen, die in 2012 eveneens onder leiding van het 
Museon werd gemaakt, reist nog steeds. De kleine tentoonstelling Ru Paré, ook in eigen beheer 
gemaakt, reist langs bibliotheken en buurtcentra, maar in het coronajaar stuitte dat op problemen. 
Daarna zal dat weer opgepakt worden.  
Aan de basis van onze Museon Corporate Ambassador Club van (jonge) ondernemers en executives 
op directieniveau liggen gedeelde ideeën over educatie, diversiteit en duurzaamheid. Voor het Museon 
is deze bedrijvenkring een manier om een duurzame relatie aan te gaan met partijen die kunnen 
bijdragen aan onze missie. De bedrijven en organisaties die er lid van zijn, willen via het Museon 
jongeren bereiken en een actieve bijdrage leveren aan talentontwikkeling, kennisopbouw, 
maatschappelijke betrokkenheid en wereldburgerschap. Deelnemers in 2020 waren: BNG, B2-Clean, 
Bruns, CGI, Dunea, Dura Vermeer, DVP, Eneco, GroeneDaken, Hillenaar Outdoor, Korrekt Bouw, Priva, 
Rabobank, Rijk-Zwaan, Stichting SBI, Softs en Valstar-Simonis. Zij dragen in geld of in diensten bij aan 
onze programmering. Om deze bedrijvenkring verder te verstevigen heeft het Museon zich 
aangesloten bij MKB Den Haag en VNO-NCW West, FME en het Netwerk Groene Groeiers.  

Met samenwerkingsverbanden waarin het Museon participeert, waaronder de Vereniging van Science 
Centra en de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties wordt samengewerkt aan projecten 
en vindt fondswerving gezamenlijk plaats.  

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 één van de vele kwalitatief hoge lesprogramma’s te 
volgen of als bezoeker van de vele tentoonstellingen.  
Het Museon heeft inmiddels 5 jaar geleden haar interactieve programma gebaseerd op de 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De VN ondersteunt dit programma, bekend 
onder de naam ’One Planet, held op jouw planeet’, dan ook van harte. De 17 SDG’s (Sustainable 
Development Goals) worden op een laagdrempelige manier verwoord in de permanente expositie. Het 
Museon geniet een grote bekendheid bij zowel het onderwijs, regionaal, nationaal en internationaal 
publiek. Culturele diversiteit is een essentieel onderdeel in One Planet en in de programmering. 
2020 was een uitermate lastig jaar vanwege Corona, het Museon had zich aangepast volgens de 
richtlijnen van de overheid om bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Dit betekende een aanpassing 
binnen het gebouw. De verplichting ten aanzien van timeslots werd tevens gehanteerd.  
 
Het Museon is nauw verbonden met het, met name Haagse, Primair- en Voortgezet onderwijs. Het 
brede aanbod van educatieve programma’s wordt hoog gewaardeerd, het specialisme zorgt ervoor 
dat de reguliere programma’s op de scholen op een uitermate exclusief inhoudelijke wijze wordt 
ondersteund. Met focus-groepen uit het onderwijs en de Educatieraad, blijven de museaal educatieve 
programma’s actueel en aangesloten op de curricula van scholen. 

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. 

Outreach activiteiten zijn onmisbaar om de bezoeker op een bijzonder aansprekende manier te 
bereiken. Evenementen zoals ‘Professional Imaging’ (fotografiefestival Nijkerk), de ‘Uitmarkt’, de ‘Kids 
Museumnacht’, ‘Kom in de Kas’ in het Westland en het Weekend van de Wetenschap.  
 
Internationaal beleid 
Voor wat betreft evenementen speelt het Museon een centrale rol in het Just Peace Festival, een 
jaarlijks evenement gebaseerd op de door de Verenigde Naties uitgeroepen internationale ‘Dag van de 
Vrede’. Bovendien maakt het Museon onderdeel uit van het Platform voor Vrede en Recht, samen met 
het Vredespaleis, Humanity House, Haags Historisch Museum, Zuiderstrandtheater en Universiteit 
Leiden. Andere belangrijke partners zijn, naast de Verenigde Naties, NJR, Hague Talks, diverse 
internationale organisaties zoals de VN en met NGO’s zoals UNOY, Unicef, NMV en VSC. Het Museon 
is internationaal ook verbonden met ICOM en Ecsite. Laatstgenoemde organisatie is vaak een inspiratie 
netwerk voor het tot stand komen van de grote (inter)nationale tentoonstellingen. Essentieel is de 
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sterke positie van het Museon in overleg met partijen op het gebied van culturele diversiteit, vrede en 
recht, cultuureducatie, toerisme/marketing, musea en erfgoed.  
 
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 
blockbuster-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. In oktober 2020 is een nieuw internationaal project, Music van Beethoven tot 
Beyoncé, een interactieve tentoonstelling over muziek en muziekbeleving in het Museon te zien. 
 
Cultuuronderwijs aan scholen 
2020 is een bijzonder kaal jaar in alle opzichten maar zeker waar het gaat om cultuureducatie. Mooie 
initiatieven zoals de samenwerking met Lucas Onderwijs/Lucas Academie om te komen tot het 
aanbieden van zogenaamde EdTalks (inspiratie voor vele scholieren, georganiseerd in het Museon) zijn 
vanwege de Corona Epidemie in de spreekwoordelijke koelkast gezet.  
 
Activiteiten met een educatief karakter zoals die voor scholen zijn aangeboden zijn in beperkte mate 
geprogrammeerd. Dat geldt voor het eigen aanbod van Museon, dat wat via de Cultuurschakel wordt 
aangeboden als ook het Cultuurmenu aanbod. 
 
Eind 2020 is Museon gestart met de voorbereidingen van de Lego League in de regio Haaglanden 
waarvan de finale is uitgesteld pas begin 2021 plaats zal vinden. Het Haags Technologiefestival is in het 
najaar van 2020 niet door gegaan. 
 
In samenwerking met het buurthuis Mandelaplein zijn in plaats van live, online activiteiten 
georganiseerd in de meivakantie. Begin van de zomervakantie werden groepen van de zomerschool in 
het museum ontvangen.   
 
In 2020 namen 9608 leerlingen deel aan educatieve programma’s van het Museon. In totaal werden 
335 lessen gerealiseerd. Beide cijfers liggen vele malen lager dan die in het voorgaande jaren.  
 
Diversiteit en inclusie 
In 2020 vonden in het Museon twee projecten plaats waarin inclusiviteit een belangrijke rol speelde. 
Het project Caribbean Ties betrok de Caribische gemeenschap in Nederland bij het ontwikkelen van 
het project en liet een breed publiek delen in de rijke indiaanse erfgoed van de Caraïben en de actuele 
waarde hiervan. In de tentoonstelling ‘Getekend. Persoonlijke verhalen over de Japanse bezetting’ was 
aandacht voor verschillende perspectieven op de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de 
dekolonisatie. Daarnaast maakte het Museon deze tentoonstelling – samen met adviseurs en 
ervaringsdeskundigen – toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. De toegankelijkheid 
werd onder meer vergroot door aanpassingen in het ontwerp en toevoegingen zoals een audioguide 
en aanraakbare replica’s van bijzondere objecten. 
 
Het Museon is een van de hoofdpartners van het programma Samen Inclusief van de Vereniging voor 
Science Centers (VSC). Het Museon neemt deel aan verschillende werkgroepen en vormde ook een 
interne werkgroep. De deelnemers aan Samen Inclusief werkten in 2020 aan bewustwording en aan 
het vergroten van kennis, zowel binnen het project als binnen de eigen organisaties. In de tweede fase 
van het project, vanaf mei 2021, ligt de focus op het zetten van concrete stappen: het opstellen van 
beleid, het formuleren van doelen, het omzetten van deze doelen in actie en het evalueren en borgen 
van deze actie. Het gaat daarbij zowel om diversiteit binnen de eigen organisatie als om diversiteit in 
programmering en partnerschappen. 
 
Voor het Museon is inclusiviteit ook belangrijk op het gebied van educatie. We bereiken van oudsher 
scholen uit alle postcodegebieden van Den Haag. Het ligt in de bedoeling dit bereik de komende jaren 
verder te vergroten en ook de diversiteit van het eigen educatief aanbod onderzoeken en waar nodig 
versterken. Daarnaast werkt het Museon aan een grotere inclusiviteit via outreach (buurthuis 
Mandelaplein) en via de First Lego League (deelname scholen uit speciaal onderwijs). 
 
  



STICHTING MUSEON DEN HAAG – JAARVERSLAG 2020     

Pagina 10 
 

Collecties 
Het aantal objecten dat via de website van het Museon te raadplegen is steeg in 2020 met 1.922 
objecten naar een totaal aantal van 88.498. De collectie is ook toegankelijk via de websites van de 
Collectie Nederland en Europeana. Delen van de collectie zijn vindbaar via specialistische websites, 
zoals www.beeldbankwo2.nl; www.geheugenvannederland.nl; www.roots2share.gl; 
www.oorlogsbronnen.nl; www.svcn.nl en www.carmentis.be. 
 
Afgelopen mei, midden in de eerste corona lockdown arriveerde de met subsidie van het Prins 
Bernhard CultuurFonds aangekochte 3D scanner. Na het volgen van een cursus, is er in de loop van 
het jaar een klein aantal voorwerpen gescand. Deze zijn te zien op de website van het Museon en op 
een speciale 3D-website https://viewshape.com/ . 
 
De collectie groeide in 2020 door diverse schenkingen en een aantal aankopen met in totaal 245 
objecten. Een bijzondere schenking waren de tekeningen van Adolf Melchior uit Afrika en het 
Amazonegebied. Deze tekeningen vormen een mooie aanvulling op de serie die het Museon al eerder 
geschonken kreeg. Tevens werd de collectie over de Tweede Wereldoorlog verrijkt met bijzondere 
persoonlijke objecten zoals een geheel met kamptaferelen beschilderde drinkbeker en een 
geborduurde jurk van parachutestof. 
 
In 2020 werden 96 objecten in bruikleen gegeven aan diverse instellingen en musea in Nederland. 
Ook werden er in het verslagjaar veel voorwerpen uit het depot gehaald voor eigen gebruik. In de 
tentoonstelling ‘Getekend’ werden maar liefst 112 tekeningen uit de Japanse kampen collectie 
getoond. Ook in de tentoonstellingen Music! en Planet or Plastic? was veel collectie te zien. Omdat de 
tentoonstelling Music! naar collega-musea in Duitsland en Nederland reist, zijn de collectiestukken de 
komende jaren ook daar te zien.  
 
Hoewel corona het jaar overschaduwde, werd de collectie toch ook dit jaar geraadpleegd door een 
aantal wetenschappers. Voor twee belangrijke studies ontving het Museon de onderzoekers. Zo 
bezocht Dr. Ana Filipa Serrano het Museon in verband met een onderzoek in samenwerking met het 
Rijksmuseum naar rode verftechnieken bij zijden weefsels, in het bijzonder naar weefsels die geverfd 
zijn met cochenille. Elizabeth Palacios, een Peruaanse onderzoekster aan de UvA, bekeek ons 
Peruaanse textiel. 
 
Opnieuw waren er in 2020 verzoeken om de unieke filmopnamen van de amateurfilmer J.E.V. Jurling 
te mogen gebruiken. Ze werden dit jaar onder meer gebruikt in de tentoonstelling in het 
Streekmuseum Vlaardingen, in het kenniscentrum van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, 
voor documentaires van o.a. Omroep West en RTV Rijnmond. Doordat 2020 net als 2019 nog in het 
teken van de 75 jaar vrijheid stond, waren er relatief veel beeldaanvragen van voorwerpen uit de 
collecties WOII en Japanse kampen. Deze werden voornamelijk gebruikt voor publicaties in 
tijdschriften.  
De natuurhistorische collectie van het Museon werd beschreven in het boek “Natuurhistorische 
collecties in Nederlandse musea” van Fred de Ruiter. Foto’s van onder andere het aepyornis ei en de 
ijsbeer illustreerden de tekst. 
 
Het Museon nam dit jaar deel aan een project van de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 
(SMH) waarbij een groot aantal objecten professioneel werd gefotografeerd en ontsloten. 
 
In de tweede helft van 2020 werden op woensdag- en vrijdagmiddag de deuren van de 
collectiedepots geopend voor rondleidingen aan kleine gezelschappen. Bezoekers konden online hier 
een kaartje voor reserveren. Vooral families maakten hier graag gebruik van. Er werden uiteindelijk 15 
rondleidingen verzorgd voor in totaal 48 personen. De speciale depotrondleidingen voor mensen met 
een visuele beperking zijn in verband met de coronapandemie stopgezet. Het geldbedrag dat het 
Museon van het RAAK Stimuleringsfonds voor dit initiatief heeft gekregen is ingezet om de verhalen 
over de Japanse bezetting in de tentoonstelling Getekend toegankelijk te maken. Zo zijn er 
bijvoorbeeld audiodescripties van tekeningen in de tentoonstelling gemaakt en voelbare replica’s van 
voorwerpen uit de tentoonstelling ontwikkeld.  
 
Onderhoud gebouw 
In september is er een proefplaatsing geweest van nieuw glas en glaslatten in de puien van het 
hoekkantoor op de eerste verdieping boven de hellingbaan en een raam in de Panoramazaal op de 



STICHTING MUSEON DEN HAAG – JAARVERSLAG 2020     

Pagina 11 
 

tweede verdieping. Dit is om uiteindelijk de gewenste energiebesparing en CO2-reductie te 
bewerkstelligen. Begin 2021 is de aanbesteding voor het grote project met de verwachting dat de 
uitvoering in het najaar van 2021 zal starten. Het vervangen van de bestaande dakkoepels heeft door 
Corona vertraging opgelopen. Dit zal naar verwachting ook in 2021 aanbesteed worden en in dat 
najaar aanvangen. 
 
In 2020 is het Kunstmuseum overgestapt naar een andere telefonieprovider en een andere inrichting 
van het telefoonnetwerk. Omdat het Museon gebruikmaakt van dezelfde telefooncentrale en de 
overstap uit financiële overwegingen niet kon maken, zijn de twee netwerken fysiek van elkaar 
gescheiden. Op de eerste etage zijn de El-Arabzaal en de algemene leszaal samengevoegd tot één 
ruimte. Daar is een volledige nieuwe, verhoogde vloer geïnstalleerd om meer stevigheid te verkrijgen 
en de twee zalen tot een eenheid te maken. Ook zijn er meer elektra punten gerealiseerd om een 
betere verdeling te krijgen van de stroomvraag. Later zal hier de National Geografic tentoonstelling 
opgebouwd worden. 
 
Gelet op de duurzaamheid zijn In de zomer 18 soft points geplaatst aan de zijde van de President 
Kennedylaan. Dit zijn pilaren met drie zijdes waarop informatie wordt getoond, een zijde is met Sedum 
en een zijde is met zonnepanelen die de opgewekte stroom terugvoeren in het net.  
 
In oktober is begonnen met de totale vervanging van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie 
(BMI/OAI). Een complexe, maar noodzakelijke operatie die afgerond wordt in april 2021. Met de komst 
van deze installaties kan het Museon vaker, zonder tussenkomst van de meldkamer van het 
Kunstmuseum, reageren op een brandalarm en de regie in handen nemen. Hiervoor is ook het 
ontruimingsplan en het protocol voor de meldkamer aangepast. Verder is er onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid om de brandwerendheid van de interne brandscheidingen van glas te verhogen van 
circa 20 minuten naar 30 of 60 minuten. Dit zal verder worden uitgewerkt tot een plan om in 2021 het 
separatieglas te vervangen. Bij de in- en uitgangen zijn nieuwe intercoms geplaatst met een 
videoverbinding die uitkomen bij de balie, waardoor het veiligheidsniveau verhoogd wordt. Op advies 
van de brandweer zijn er op sommige vluchtroutes extra verlichte pictogrammen gerealiseerd om de 
vluchtroute meer zichtbaar te maken.  
 
Tijdelijke tentoonstellingen  
De tentoonstellingen zijn georganiseerd met bijbehorende educatieve activiteiten zoals 
museumlessen, lezingen, workshops en voorstellingen. De volgende tentoonstellingen zijn 
georganiseerd: 
 
National Geographic: Colors of the World 
Periode: juni 2019 t/m januari 2020 
Locatie: begane grond (200 m²) 
 
Deze prachtige foto-expositie laat de bezoeker op een nieuwe manier naar onze planeet kijken. 
National Geographic Colors of the World toont de fascinerende beleving van kleur in fotografie. Hoe 
bepaalt kleur het karakter van de foto? Dit fenomeen wordt getoond in prachtige fotografie. In deze 
tentoonstelling is aandacht besteed aan perceptie, de betekenis en symboliek van kleuren in onze 
wereld. Colors of the World is een inspirerende tentoonstelling met prachtige, verbazingwekkende 
foto’s. In deze tentoonstelling worden spectaculaire foto’s getoond van topfotografen als Steve 
McCurry, Brian J. Skerry en George F. Mobley 
 
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. 
 
Ötzi – onderzoek de mysterieuze ijsmummie  
Periode: oktober 2019 t/m september 2020 
Locatie: begane grond (700 m²) 
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In deze tentoonstelling maakt de bezoekere kennis met de archeologische vondst van Ötzi, de 
ijsmummie uit de Alpen, en het forensisch onderzoek dat volgde. 
Op een interactieve manier doet de bezoeker onderzoek naar het oudste menselijk lichaam dat tot nu 
toe in Europa is gevonden. Dankzij moderne, wetenschappelijke onderzoekstechnieken is er heel veel 
bekend geworden over Ötzi, zijn leven en zijn dood. 
 
National Geographic: Planet or Plastic? 
Periode: maart 2020 t/m april 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. 
 
MUSIC! - van Beethoven tot Beyoncé 
Periode: oktober 2020 t/m september 2021 
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. 
 
Educatieraad 
Voor het toetsen van het educatieve beleid wordt de Educatieraad van het Museon geraadpleegd. De 
Educatieraad kwam in 2020, 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. Prof. dr. J. van der Schee, KNAG special professor Geographical Education at the 
Faculty of Earth and Life Science, VU Amsterdam, heeft vanwege zijn emeritaat afscheid genomen als 
lid van de educatieraad. 

Personeel 
Het Museon volgt tot het eind van het verslagjaar de CAO van de gemeente Den Haag en gaat in 2021 
over naar de Museum CAO. Op 31 december 2020 waren er in totaal 58 medewerkers in vaste dienst 
(2019: 55), waarvan 11 van niet Nederlandse afkomst (in 2019: 10): 30 vrouwen en 28 mannen. Per 
ultimo 2019 waren dit 28 vrouwen en 27 mannen. Het aantal formatieplaatsen was 48,3 op basis van 
36 uur per week. Het ziekteverzuimcijfer was 7,0 % ten opzichte van 6,3 % in 2019. 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 voor onze medewerkers een groot effect. 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. Om te kunnen besparen op tijdelijke krachten zijn de publieksdiensten op zaal in 
de periodes dat het museum open was door medewerkers van alle afdelingen verricht!  
 
  



STICHTING MUSEON DEN HAAG – JAARVERSLAG 2020     

Pagina 13 
 

Organogram Museon ultimo 2020 

 
 
In 2020 hebben 23 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, bij de zaalwacht 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 42 van de actieve Vereniging van Vrienden van het Museon 
en Omniversum worden toegevoegd. Met een uitgekiend ochtend- en middagrooster runden zij het 
hele jaar de museumwinkel. Het Museon is al deze betrokkenen zeer erkentelijk voor hun inzet.  
 
In 2020 begeleidde het Museon 9 stagiairs. Daaronder waren snuffelstages voor scholieren van 
middelbare scholen, kortere stages voor studenten aan het MBO, maar ook langere onderzoekstages 
voor studenten aan diverse hogescholen en universiteiten. Met de inzet van vrijwilligers, scholieren en 
studenten wordt het maatschappelijke draagvlak van het Museon in de regio vergroot.  
 
2021 en volgende jaren 
2021  is het eerste jaar van de uitvoering van het Bedrijfsplan 2020 – 2024. Beoogd resultaat: meer 
bezoekers, een diverser publiek en een gezonde financiële basis. Dat zal in 2021 nog niet aan de orde 
zijn door de gevolgen van de cororacrisis. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is het 
museum nog dicht en de verwachting van onze branchevereniging is dat pas na de zomer musea 
weer min of meer geheel open zijn en tot die tijd slechts zeer beperkt. Wij zijn in eerste instantie 
uitgegaan van een publieksbereik (en inkomsten) van 50% van de begrote aantallen en van een vrijwel 
gehele terugval van de zakelijke verhuur. Mocht de situatie daarom vragen, dan passen wij onze 
prognoses en begroting verder aan.    
 
In 2021 bereiden we de fusie met het Omniversum en de definitieve besluitvorming daarover verder 
voor. Na het uitgesproken voornemen tot de fusie door de Raden van Toezicht en de positieve 
adviezen van de Ondernemingsraden, is een formeel verzoek om toestemming neergelegd bij de 
gemeente Den Haag en wordt met de vakbond gesproken over een sociaal plan. Naar verwachting zijn 
al deze stappen voor de zomer gezet en kan het personeel geïnformeerd worden over de plaatsing in 
de nieuwe organisatie.  
 
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. Dit komt goed tot uitdrukking in onze nieuwe (wissel)tentoonstelling One Planet 
Festival, die vanaf februari 2022 de gehele begane vloer zal beslaan. In de tentoonstelling worden op 
een spannende en interactieve manier innovaties en oplossingen voor een duurzame wereld getoond, 
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samen met bedrijven, wetenschappers, kunstenaars en designers. Publiek kan letterlijk meedoen en -
werken aan deze oplossing in een steeds wisselend ‘festivalprogramma’ rond de tentoonstelling.  
Het betekent ook dat onze organisatie anders gaat werken en verandert. Ze wordt veel meer 
toegesneden op de programmering en is sterker dan voorheen gericht op samenwerking met externe 
partijen. Bij het invullen van eventuele vacatures is een grotere diversiteit van de organisatie het 
uitgangspunt.  
 
Op de volgende pagina de begroting voor het jaar 2021, afgeleid uit de Meerjarenbegroting 2021 – 
2024 en niet rekening houdend met corona-effecten: 
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Exploitatiebegroting 2021 

 

 Begroting Begroting Realisatie 

Baten 2021 2020 2019

A. OPBRENGSTEN €  € €

Directe opbrengsten

A.1 Publieksinkomsten

A.1.1 Publieksinkomsten uit entree 960.000 894.000 886.400

A.1.2 Publieksinkomsten uit overige activiteiten 151.000 151.000 219.600

A.2 Sponsorinkomsten 0 0 1.600

A.3 Overige directe opbrengsten 143.000 113.000 95.000

Totaal Directe opbrengsten 1.254.000 1.158.000 1.202.600

Indirecte opbrengsten

A.4 Diverse inkomsten 227.000 163.000 37.500

A.5 Bijdragen uit private middelen 0

A.5.1 Bijdragen particulieren 31.000 131.000 45.100

A.5.2 Bijdragen bedrijven 17.000 49.000 18.500

A.5.3 Bijdragen van goede doelen loterijen 0 0 306.300

A.5.4 Bijdragen uit private fondsen 0 66.000 36.500

Totaal bijdragen uit private middelen 48.000 246.000 406.400

Totaal Indirecte opbrengsten 275.000 409.000 443.900

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 1.529.000 1.567.000 1.646.500

B. SUBSIDIES

B.3 Subsidies

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

Meerjaren-beleidsplan Kunst en Cultuur 4.834.000 4.779.000 4.685.600

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag 0 34.000 10.700

B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen 0 27.000 14.500

SUBTOTAAL SUBSIDIES 4.834.000 4.840.000 4.710.800

TOTAAL BATEN 6.363.000 6.407.000 6.357.300

Lasten

C. BEHEERLASTEN

C.1 Beheerlasten personeel

Salarissen en sociale lasten 702.000 706.000 694.600

Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 0 0 0

Subtotaal Beheerlasten personeel 702.000 706.000 694.600

C.2 Beheerlasten materieel

C.2.1 Afschrijvingen 170.000 165.000 155.600

C.2.2 Overige bedrijfslasten

 - Huur gebouw 352.000 349.000 342.700

 - Gebruikersonderhoud gebouw 490.000 495.000 485.000

 - Overige bedrijfslasten 765.000 762.000 710.700

Subtotaal Overige bedrijfslasten 1.607.000 1.606.000 1.538.400

Subtotaal Beheerlasten materieel 1.777.000 1.771.000 1.694.000

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN 2.479.000 2.477.000 2.388.600

D. Activiteitenlasten

D.1 Activiteitenlasten personeel

Salarissen en sociale lasten 2.704.000 2.531.000 2.371.200

Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 267.000 167.000 196.200

Subtotaal activiteitenlasten personeel 2.971.000 2.698.000 2.567.400

D.2 Activiteitenlasten materieel 

Kosten activiteiten 1.032.000 1.340.000 1.404.800

SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 4.003.000 4.038.000 3.972.200

TOTAAL LASTEN 6.482.000 6.515.000 6.360.800

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -119.000 -108.000 -3.500

E. Rentebaten 0 0 300

F. Mutatie Aankoopfonds 0 0 200

EXPLOITATIERESULTAAT -119.000 -108.000 -3.000

Resultaatbestemming

Exploitatieresultaat -119.000 -108.000 -3.000

Onttrekking bestemmingsreserve ‘Global museum’ 55.000 58.000 54.500

Onttrekking bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 0 0 2.700

Onttrekking bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 0 0 400

Dotatie bestemmingsreserve ‘Onderhoud zalen’ 0 0 -25.000

Dotatie bestemmingsreserve ‘Organisatieontwikkeling’ 0 0 -29.600

Mutatie risicoreserve -64.000 -50.000 0
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JAARREKENING 
 
Balans per 31 december na resultaatbestemming 
 

 

A c t i e f

31-12-2020 31-12-2019

A VASTE ACTIVA € €

I Immateriële vaste activa 20.500 20.100

II Materiële vaste activa

1 Vaste activa in uitvoering 0 177.100

2 Machines en installaties 140.900 155.500

3 Inventaris 465.200 407.000

Totaal materiële vaste activa 606.100 739.600

TOTAAL VASTE ACTIVA 626.600 759.700

B VLOTTENDE ACTIVA

I Voorraden 21.500 33.600

II Onderhanden projecten 277.600 329.600

III Vorderingen en overlopende activa

1 Vorderingen op de Gemeente Den Haag 10.700 12.600

2 Overige vorderingen 466.900 711.100

3 Overlopende activa 58.000 71.500

Totaal vorderingen en overlopende activa 535.600 795.200

IV Liquide middelen 3.506.300 2.587.400

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 4.341.000 3.745.800

T o t a a l   a c t i e f 4.967.600 4.505.500

P a s s i e f

C EIGEN VERMOGEN

I Vrij besteedbaar eigen vermogen 381.400 500.000

II Bestemmingsreserve ‘Global museum’ 441.700 534.500

III Bestemmingsreserve ‘Ontwikkeling tentoonstellingen" 53.400 53.400

IV Bestemmingsreserve ‘Onderhoud zalen" 28.200 28.200

V Bestemmingsreserve ‘Organisatie-ontwikkeling" 21.500 29.600

VI Bestemmingsfonds 'Covid 19' 200.300

VII Bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 6.400 7.000

VIII Bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 2.900 3.700

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1.135.800 1.156.400

D AANKOOPFONDS 20.300 19.800

E VOORZIENINGEN

I Voorziening onderhoud gebouwen 2.199.700 2.006.100

II Voorziening jubileumgratificatie 43.700 24.700

III Reorganisatievoorziening 9.400 9.400

IV Voorziening luchtbehandeling 254.200 0

TOTAAL VOORZIENINGEN 2.507.000 2.040.200

F NOG TE BESTEDEN SUBSIDIE 221.300 94.800

G KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

I Schulden aan de Gemeente Den Haag 3.300 53.400

II Overige kortlopende schulden 1.035.500 1.120.500

III Overlopende passiva 44.400 20.400

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE 
PASSIVA

1.083.200 1.194.300

T o t a a l   p a s s i e f 4.967.600 4.505.500
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Exploitatierekening over 2020     

  

 Realisatie Begroting Realisatie 

Baten 2020 2020 2019

A. OPBRENGSTEN €  € €

Directe opbrengsten

A.1 Publieksinkomsten

A.1.1 Publieksinkomsten uit entree 459.400 894.000 886.400

A.1.2 Publieksinkomsten uit overige activiteiten 207.000 151.000 219.600

A.2 Sponsorinkomsten 0 0 1.600

A.3 Overige directe opbrengsten 51.400 113.000 95.000

Totaal Directe opbrengsten 717.800 1.158.000 1.202.600

Indirecte opbrengsten

A.4 Diverse inkomsten 26.200 163.000 37.500

A.5 Bijdragen uit private middelen

A.5.1 Bijdragen particulieren 20.800 131.000 45.100

A.5.2 Bijdragen bedrijven 17.500 49.000 18.500

A.5.3 Bijdragen van goede doelen loterijen 0 0 306.300

A.5.4 Bijdragen uit private fondsen 31.500 66.000 36.500

Totaal bijdragen uit private middelen 69.800 246.000 406.400

Totaal Indirecte opbrengsten 96.000 409.000 443.900

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 813.800 1.567.000 1.646.500

B. SUBSIDIES

B.3 Subsidies

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

Meerjaren-beleidsplan Kunst en Cultuur 4.816.600 4.779.000 4.685.600

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag 288.900 34.000 10.700

B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen 305.800 27.000 14.500

SUBTOTAAL SUBSIDIES 5.411.300 4.840.000 4.710.800

TOTAAL BATEN 6.225.100 6.407.000 6.357.300

Lasten

C. BEHEERLASTEN

C.1 Beheerlasten personeel

Salarissen en sociale lasten 731.000 706.000 694.600

Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 12.100 0 0

Subtotaal Beheerlasten personeel 743.100 706.000 694.600

C.2 Beheerlasten materieel

C.2.1 Afschrijvingen 185.300 165.000 155.600

C.2.2 Overige bedrijfslasten

 - Huur gebouw 117.300 349.000 342.700

 - Gebruikersonderhoud gebouw 497.600 495.000 485.000

 - Overige bedrijfslasten 810.100 762.000 710.700

Subtotaal Overige bedrijfslasten 1.425.000 1.606.000 1.538.400

Subtotaal Beheerlasten materieel 1.610.300 1.771.000 1.694.000

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN 2.353.400 2.477.000 2.388.600

D. Activiteitenlasten

D.1 Activiteitenlasten personeel

Salarissen en sociale lasten 2.546.800 2.531.000 2.371.200

Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 78.300 167.000 196.200

Subtotaal activiteitenlasten personeel 2.625.100 2.698.000 2.567.400

D.2 Activiteitenlasten materieel 

Kosten activiteiten 1.012.700 1.340.000 1.404.800

SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 3.637.800 4.038.000 3.972.200

TOTAAL LASTEN 5.991.200 6.515.000 6.360.800

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 233.900 -108.000 -3.500

E. Rentebaten 0 0 300

F. Mutatie Aankoopfonds -500 0 200

G. Mutatie Voorziening Luchtbehandeling -254.200 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -20.800 -108.000 -3.000

Resultaatbestemming

Exploitatieresultaat -20.800 -108.000 -3.000

Onttrekking bestemmingsreserve ‘Global museum’ 92.900 58.000 54.500

Mutatie bestemmingsreserve ‘Organisatieontwikkeling’ 8.100 0 -29.600

Onttrekking bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 800 0 2.700

Onttrekking bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 700 0 400

Dotatie bestemmingsfonds Covid 19 -200.300 0 0

Dotatie Bestemmingsreserve Onderhoud zalen 0 -25.000

Mutatie Risicoreserve -118.600 -50.000 0
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  Resumé personeelskosten 
 
Totaal personeelskosten (C.1 + D.1) 3.368.200 

 - waarvan op vast contract 3.224.200 

 - waarvan op tijdelijk contract 53.600 

 - waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.) 90.400 

 
 
Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
 
    2020  2019 

I Kasstroom uit operationele activiteiten       

  Exploitatieresultaat -20.800   -3.000 

  Afschrijvingen 185.300   155.600 

  Mutatie Aankoopfonds 500   -200 

  Mutatie voorzieningen 466.800   224.900 

  Mutatie nog te besteden subsidie 126.500   -306.600 

  Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 758.300   70.700 

  Mutatie voorraden 12.100   -4.500 

  Mutatie onderhanden projecten 52.100   -39.800 

  Mutatie vorderingen en overlopende activa 259.700   -279.500 

  Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva -111.100   -164.000 

  Netto kasstroom uit operationele activiteiten 971.100   -417.100 

          
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

  Investeringen in immateriële vaste activa -6.300   -21.500 

  Investeringen in materiële vaste activa -45.900   -577.600 

  Desinvesteringen in materiële vaste activa 0   0 

  Bijdragen fondsen aan materiële vaste activa 0   306.300 

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten -52.200   -292.800 

          

          
III Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0   0 

          

  Mutatie liquide middelen I-II 918.900   -709.900 

          

  Liquide middelen eind boekjaar 3.506.300   2.587.400 

    0   0 

  Liquide middelen begin boekjaar 2.587.400   3.297.300 

  Mutatie liquide middelen 918.900   -709.900 
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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 beheersovereenkomst 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. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de 
voorraden. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 
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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 
vereisten uit het Handboek verantwoording Cultuursubsidies Instellingen van het ministerie 
van OCW. 
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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 1-1-2020 20.100 
Investeringen 6.300 
Desinvesteringen 0 
Afschrijvingen -5.900 
Boekwaarde per 31-12-2020 20.500 
  
Historische kostprijs per 31-12-2020 246.100   
Cumulatieve afschrijving per 31-12-2020 225.600 
Boekwaarde per 31-12-2020 20.500 

 
De jaarlijkse afschrijving voor software is 20% 
 
 

II - Materiële vaste activa Totaal 
Vaste 
activa 

Machines 
en 

Inventaris 

  
in 
uitvoering 

installaties  

 € € € € 
Boekwaarde per 1-1-2020 739.600 177.100 155.500 407.000 
Investeringen en overboekingen vaste 
activa in uitvoering 

0 -177.100 0 177.100 

Investeringen 45.900 0 19.400 26.500 
Desinvesteringen 0 0 0 0 
Bijdragen fondsen 0 0 0 0 
Afschrijvingen -179.400 0 -34.000 -145.400 
Boekwaarde per 31-12-2020 606.100 0 140.900 465.200 
     
Historische kostprijs per 31-12-2020 2.066.400 0 507.800 1.558.600 
Cumulatieve afschrijving per 31-12-2020 -1.460.300 0 -366.900 -1.093.400 
Boekwaarde per 31-12-2020 606.100 0 140.900 465.200 

 
De jaarlijkse afschrijvingen zijn voor: 
- machines en installaties 20%, 10% en 5%; 
- inventaris: 
 automatiseringsapparatuur 25% 
 audiovisuele apparatuur en overige inventarissen 20%, 10% en 5%.  
 
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.  
 

B - Vlottende activa 
I - Voorraden 

   2020 2019 
   € € 
Stand per 31 december boekjaar   21.500 33.600 

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

Totaal 
Tijdelijke 
tentoon-
stellingen 

Zalen 
Overige 
projecten 

 € € € € 
Stand per 1-1-2020 329.600 301.700 0 27.900 
Uitgaven 991.100 869.900   1.500  119.700  
Bijdragen -554.900  -554.900 0  0 
Gerealiseerd -488.200  -446.400  -1.500 -40.300 
Stand per 31-12-2020 277.600 170.300 0 107.300 

 
 
De geactiveerde uitgaven per 31 december 2020 betreffen projecten en tijdelijke tentoonstellingen die 
onderhanden zijn. Het betreft grotendeels de tentoonstellingen “Muziek”(€ 166.700), “Werkplaats 
Aarde” (€ 55.800) en de overige lopende tentoonstellingen.  
 
III – Vorderingen en overlopende activa 
 
1 - Vorderingen op de Gemeente Den Haag Stand per Stand per 

 31-12-2020 31-12-2019 
 € € 
Gemeente Den Haag: 10.700 12.600 
   
Monumentenzorg en Welstand – Herinneringsroute Atlantikwall 7.500 7.500 
Gemeente Den Haag – Programma Internationaal 3.000 5.000 
SZW – Ooievaarspas 200 100 
  10.700 12.600 

 
 
2 - Overige vorderingen 2020 2019 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 466.900 711.100 
   
 Te verrekenen BTW 11.900 63.100 
 Overige debiteuren 68.100 386.100 
 Overige vorderingen 386.900 261.900 
  466.900 711.100 

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

 
2020 

 
2019 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 58.000 71.500 

 
De post betreft vooruitbetaalde kosten, waarvan € 6.800 betrekking heeft op parkeervergunningen 
uitgegeven door de Gemeente Den Haag. 
 
 
IV - Liquide middelen 2020 2019 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 3.506.300 2.587.400 

 
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 
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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 een onttrekking gedaan aan de Risicoreserve te hoogte van 
€ 118.600, waarbij de subsidievoorwaarden behorende bij de bijdrage voor musea met meer dan 
100.000 bezoekers is aangehouden. Hierin is gesteld dat een weerstandsvermogen van 6 % 
gewaarborgd moet blijven, berekend door de risicoreserve te delen door de baten van 2019. 
 

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 500.000 500.000 
Onttrekking -118.600 0 
Stand per 31 december boekjaar 381.400 500.000 

 
Het Museon heeft het streven om minimaal 10 % van het subsidiebedrag als vrij besteedbaar eigen 
vermogen aan te houden. 
 
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 € 92.800 hieraan besteed. In totaal is € 256.600 van deze reserve gereserveerd 
voor de afschrijvingskosten van de geactiveerde tentoonstelling.  
  

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 534.500 589.000 
Aanwending boekjaar -92.800 -54.500 
Stand per 31 december boekjaar 441.700 534.500 

 
 
III – Bestemmingsreserve ‘Ontwikkeling tentoonstellingen’ 

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 53.400 53.400 
Dotatie 0 0 
Stand per 31 december boekjaar 53.400 53.400 

 
 
IV – Bestemmingsreserve ‘Onderhoud zalen’ 

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 28.200 3.200 
Dotatie 0 25.000 
Stand per 31 december boekjaar 28.200 28.200 

 
 
V – Bestemmingsreserve ‘Organisatie-ontwikkeling’ 
De interne organisatie wordt doorgelicht en er wordt gepoogd deze te stroomlijnen, kijkend naar een 
meer projectmatige aanpak.  

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 29.600 29.600 
Aanwending boekjaar -8.100 0 
Stand per 31 december boekjaar 21.500 29.600 
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VÍ – Bestemmingsfonds ‘Covid 19 
Het bestemmingsfonds ‘Covid 19’ is gevormd, omdat nog niet duidelijk is of en hoeveel steun voor de 
gevolgen van de coronacrisis zal worden ontvangen, terwijl duidelijk is dat de crisis in 2021 aanhoudt 
en een financieel effect zal hebben op de exploitatie van het museum. 
 

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 0 0 
Dotatie 200.300 0 
Stand per 31 december boekjaar 200.300 0 

 
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. 

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 7.000 7.400 
Aanwending boekjaar -600 -400 
Stand per 31 december boekjaar 6.400 7.000 

 
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.  

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 3.700 6.400 
Aanwending boekjaar -800 -2.700 
Stand per 31 december boekjaar 2.900 3.700 

 

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). De collectie is aangevuld met objecten uit het Anthropoceen, het tijdperk 
waarin het aardse klimaat en geologie gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Het betreft de 
eerste plastic Coca-Cola flesjes, plastichlomeraat uit Sicilië, drijvende stenen, pyroplastics, uit Cornwall 
en Tinnunculite, kristallijn urinesteen. Verder is een vroege kleurencamera uit 1915, de Hirco Color 
camera gekocht. Eveneens als verrijking van de collectie fototechniek een 100 jaar oude Engelse 
vergroter. Voor werkzaamheden van de afdeling Collectie aan de TU Eindhoven is € 1200 ontvangen 
en gedoteerd aan het Aankoopfonds.  

 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 19.800 20.000 
Toevoeging boekjaar 1.200 0  
Aanwending boekjaar -700 -200 
Stand per 31 december boekjaar 20.300 19.800 

 

E - Voorzieningen  
I - Voorziening onderhoud gebouw 2020 2019 
 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 2.006.100 1.778.800 
Dotatie boekjaar 497.600 485.000 
Aanwending boekjaar -304.000 -257.700 
Stand per 31 december boekjaar 2.199.700 2.006.100 
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In 2020 is naast het verhelpen van storingen voornamelijk het noodzakelijk gebruikersonderhoud 
uitgevoerd. In grote lijnen zijn onderstaande projecten opgepakt: 
 

 €  
Onderhoud en servicecontracten 230.800  
Vloer 27.300  
Hang- en sluitwerk 19.100  
Klachtenonderhoud 13.900  
Zonwering 4.100  
Verlichting 1.400  
Overig 7.400  
Totaal aanwending 304.000  

 
II - Voorziening jubileumgratificatie 2020 2019 

 € € 
Stand per 1 januari boekjaar 24.700 27.100 
Dotatie voorziening 19.000 -2.400 
Stand per 31 december boekjaar 43.700 24.700 

 
Het Museon stapt in 2021 over 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 2020 2019 

 € € 
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 2020 2019 

 € € 
Dotatie 254.200 0 

 
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 museale 
ruimtes werd geconstateerd dat deze onvoldoende is. Om dit te verbeteren zal een 
luchtbehandelingsinstallatie moeten worden geplaatst. De kosten hiervan bedragen naar verwachting 
€ 254.200. 
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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.  

 2020 2019 
 € € 
Saldo per 1 januari boekjaar 94.800 401.400 
Bijdragen 987.100 49.900 
Aanwending subsidie -860.600 -356.500 
Vrijval ten gunste resultaat 0 0 
Saldo per 31 december boekjaar 221.300 94.800 

    
De post is samengesteld uit verschillende subsidies. Van de resterende subsidie zal naar verwachting 
het volledige bedrag in 2019 worden besteed. Zie specificatie in bijlage 3. 
 

G - Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 
I - Schulden aan de Gemeente Den Haag Stand per Stand per 

 31-12-2020 31-12-2019 
 € € 
Gemeente Den Haag: 3.300 53.400 
   
Gemeente Belastingen – RIOG 2.100 0 
Subsidie STIP 700 700 
Gemeente Den Haag – verzekeringen 500 800 
Gemeente Den Haag – CVO huur gebouw 0 35.500 
Gemeente Den Haag – BOW/2012.603 0 14.000 
Haeghe Groep 0 2.100 
Bestuursdienst – cursus vertrouwenspersoon 0 300 
  3.300 53.400 

 
II - Overige kortlopende schulden 2020 2019 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 1.035.500 1.120.500 
   
Belastingen en sociale premies 170.100 161.300 
Vakantiegeld 116.200 105.300 
Verlofuren 131.600 117.100 
Pensioenpremies 44.200 39.300 
Overige crediteuren 216.700 326.800 
Overige schulden 356.700 370.700 
  1.035.500 1.120.500 

 
In de overige schulden is € 261.200 begrepen als te verdelen middelen over de partners in de 
consortia rond Ridders en kastelen en High Tech Romeinen. 
 
 
III - Overlopende passiva  2020 2019 

 € € 
Stand per 31 december boekjaar 44.400 20.400 

 
Het bedrag bestaat uit een vooruit ontvangen bijdrage van de Vereniging van Vrienden, vooruit 
ontvangen opbrengsten voor lessen en de bijdrage voor de organisatie van de Legoleague in 2021. 
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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 2021 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 

 2020 2020 2019 
 € € € 
Publieksinkomsten uit entree 459.400 894.000 886.400 

 
Het Museon heeft in 2020 81.754 bezoekers getrokken (begroot 195.000), uiteraard veel minder door 
de corona-crisis. In totaal zijn 61.436 bezoekers door het kassasysteem geregistreerd. De gemiddelde 
toegangsprijs was € 7,47 (2019: € 7.26). De vergoeding voor het gebruik van de museumkaart was 60 
% van de gemiddelde toegangsprijs tegenover 62 % in 2019. 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 

 2020 2020 2019 
 € € € 
 207.000 151.000 219.600 

Specificatie Publieksinkomsten uit overige activiteiten:  
Publieksfunctie:    
- Opbrengsten tentoonstellingen en projecten 155.400 25.000 80.500 
Educatief: 0 0  
- Bijdragen scholen voor lessen 21.600 70.000 80.400 
- Bijdragen scholen voor busvervoer 9.700 26.000 27.700 
- Cursussen 3.300 4.000 4.000 
Overige opbrengsten: 0 0 0 
- Verkoop diversen 17.000 26.000 27.000 
 207.000 151.000 219.600 

 
Met Continium is een uitruil van tentoonstellingen georganiseerd. Het Museon heeft in 2019 de 
tentoonstelling Ötzi gehuurd en daar tegenover is Reizen door de Ruimte verhuurd en er is zelfs een 
verlenging gevraagd. De totale opbrengst in 2020 was € 155.400.  
 

  PO PO VO VO Totaal 
  Den Haag Overig  Den Haag Overig    
      
Lessen 2020 

275 22 24 24 345 
Lessen 2019 

749 108  82  138  1.077 
Leerlingen 2020 

6.941 756 1.020 1.095 9.812 
Leerlingen 2019 

18.111   3.550  1.747  6.741  30.149 
 
Ook bij het aantal lessen en leerlingen is de invloed van corona duidelijk zichtbaar. De opbrengst 
Verkoop diversen betreft voornamelijk activiteiten rond tentoonstellingen. 
 
A.2 Sponsoring: Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
Stg. Splika – Caribbean Ties 0 0 1.600 
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A.3 Overige directe opbrengsten Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
 51.400 113.000 95.000 
Specificatie Overige directe opbrengsten:    
- Doorberekende werkzaamheden  25.500 23.000 43.300 
- Verhuur van ruimtes 25.900 90.000 51.700 
 51.400 113.000 95.000 

 
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 € 90.000. Met de verhuur van 
kantoor- en depotruimte heeft het Museon € 21.500 aan opbrengsten ontvangen (begroot € 32.000), 
door de verhuur van kantoorruimte aan de Vereniging van Vrienden van Museon, Stg. Gezamenlijke 
Projecten Haagse Musea en het Omniversum. In de loop van het jaar heeft het Omniversum het 
gebruik gehalveerd om het aan het eind van het jaar te stoppen. Verder is depotruimte beschikbaar 
gesteld aan Stichting Lily. De verhuur van vergader- en conferentieruimte, die aan de cateraar 
MuseumCatering uitbesteed is, leverde € 4.400 op. In de begroting was uitgegaan van een groei (tot 
€ 48.000 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 

 2020 2020 2019 
 € € € 
 26.200 163.000 37.500 
    
Diverse opbrengsten catering 22.400 162.000 36.700 
Overige baten 3.800 1.000 800 
 26.200 163.000 37.500 

 
Van de cateraar is € 20.300 voor de pacht van het restaurant en € 1.800 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 
 2020 2020 2019 
 € € € 

 20.800 131.000 45.100 
    
Ver. van Vrienden – diverse bijdragen 20.100 21.000 35.100 
Overige schenkingen 700 110.000 10.000 

 20.800 131.000 45.100 
 
De bijdragen van de Vereniging van Vrienden hebben betrekking op het magazine (€ 15.000), de 
schoolreisbrochure (€ 5.100). In de begroting was rekening gehouden met de oplevering van het 
Discoverlab, waarbij een legaat van € 100.000 zou vrijvallen en overige schenkingen. 
 
A.5.2 Bijdragen bedrijven: Rekening Begroting Rekening 

 2020 2020 2019 
 € € € 
Museon Corporate Ambassadors Club 17.500 49.000 18.500 

 
In de begroting was rekening gehouden met de oplevering van het Discoverlab, waarvoor van 
bedrijven een extra bijdrage zou worden verwacht. 
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A.5.3 Bijdragen goede doelen loterijen: Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
BankGiro Loterij 0 0 306.300 
 
In 2019 is het laatste deel van de door de BankGiro Loterij in 2018 geschonken € 630.000 vrijgevallen. 
 
A.5.4 Bijdragen uit private fondsen: Rekening Begroting Rekening 

 2020 2020 2019 
 € € € 
 31.500 66.000 36.500 
    
Nationaal Comité 4 en 5 mei - Getekend 20.900 0 0 
Raak – Getekend 8.300 10.000 0 
Raak – Snuffelen in het depot 2.300 0 0 
Nationale herdenking - Getekend 0 0 0 
Bijdrage Discoverlab 0 44.000 0 
Bijdrage VN-zaal 0 12.000 0 
Stg. Musea en Herinneringscentra 40-45 – 
Kwaliteitsimpuls Educatie 

0 0 26.500 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Caribbean ties 0 0 10.000 
Stichting Levi Lassen - Tentoonstelling Ru Paré 0 0 0 
 31.500 66.000 36.500 
 
In het verslagjaar zijn gelden vrijgevallen voor de tentoonstelling ‘Getekend’ en is het project ‘Snuffelen 
in het depot’ gestart. Het Discoverlab zal in 2021 worden opgeleverd, net als de VN-zaal. 
 

B - Subsidies  
 
B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag i.h.k.v.  Rekening Begroting Rekening 
Meerjarenbeleidsplan Kunst en  2020 2020 2019 
Cultuur 2017-2020 € € € 

 4.816.600 4.779.000 4.685.600 
Subsidietoekenning cf. brief ABBA/ 
VL/24828, d.d. 14 januari 2020: 
Structureel: 

Exploitatie 4.319.000 4.284.000 4.200.600 
Onderhoud gebouw 497.600 495.000 485.000 
Totaal structureel 4.816.600 4.779.000 4.685.600 

 
De Gemeente Den Haag heeft in 2020 een trend toegekend van € 122.057, cf. brief ABBA/VL/24828-T  
d.d. 15 oktober 2020.  
 
 
B.3.2 Overige subsidies Gemeente Den Haag Rekening Begroting Rekening 

 2020 2020 2019 
 € € € 
 288.900 34.000 10.700 

Projectsubsidies Gemeente Den Haag: 
Subsidieregeling herstelfonds cultuur Den Haag 2020 - 
ABBA/VL/31084 d.d. 23-09-2020 

266.000 0 0 

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

21.700 0 0 

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

1.200 0 1.400 

Bureau Internationale Zaken – VN-zaal 0 34.000 0 
Onderwijsbeleid - ABBA/8022293/VOS-1857 d.d. 14-1-
2019 inz. Wetenschap & Technologie Educatie 

0 0 9.300 

 288.900 34.000 10.700 
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De gemeente Den Haag heeft samen met het Mondriaanfonds een bijdrage geleverd om de 
verminderde inkomsten door de coronacrisis te compenseren (zie Overige subsidies en bijdragen uit 
publieke middelen). De Herinneringsroute Atlantikwall is in 2020 gereedgekomen en de VN-zaal, 
waarvoor aan het Bureau Internationale Zaken een bijdrage gevraagd zou worden, zal pas in 2021 
ontwikkeld gaan worden. 
 

B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke  Rekening Begroting Rekening 
Middelen 2020 2020 2019 
 € € € 
 305.800 27.000 14.500 
    
Mondriaanfonds – Compensatieregeling 
Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers 

266.300 0 0 

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

11.800 0 0 

V-fonds – Noodsteun corona 10.000 0 0 
Ministerie van VWS inzake “Onder Japan/Charles 
Burki” 

0 27.000 0 

Ministerie BiZa inzake “’Caribbean Ties’ 0 0 14.500 
 305.800 27.000 14.500 

 
Het Mondriaanfonds heeft evenals de gemeente Den Haag volgens het matchingprincipe € 266.300 
subsidie gegeven om de tegenvallers rond corona tegen te gaan (zie ook Overige subsidies Gemeente 
Den Haag). Ook via de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 is hiervoor een tweetal bijdragen 
ontvangen, waar die van het V-fonds ook onder valt. Omdat de Herinneringsroute Atlantikwall in 2020 
is gereedgekomen, viel de subsidie van de provincie Zuid Holland vrij.   
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Lasten 

C - Beheerlasten 
C.1 Beheerlasten personeel Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
 743.100 706.000 694.600 
    
Salarissen 588.500 507.000 518.200 
Sociale lasten 69.100 59.000 67.900 
Pensioenpremies 86.900 80.000 80.000 
 744.500 646.000 666.100 
Verhaal loon -13.500  0 0 
Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 12.100 60.000 28.500 
Totaal Beheerlasten personeel 743.100 706.000 694.600 

 
Het aantal FTE’s per 31 december 2019 bedraagt 9,5 (2019: 8,3 fte) op basis van een 36 urige 
werkweek (11 medewerkers, 2019: 10). Het te betalen vakantiegeld is verhoogd met sociale lasten, 
evenals het uit te betalen verlof per einde 2020. Eén uitzendkracht is op contractbasis in dienst 
genomen. 
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 39. 
 
 

C.2.1 Afschrijvingen Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
 185.300 165.000 155.600 

 
De jaarlijkse afschrijving rond de Global Museum is met de investeringen van 2019 gestegen tot 
€ 84.000 en in 2021 zal nog verder geïnvesteerd worden in de verbeterde klantenroute, zoals 
afgesproken met de BankGiro Loterij. Hier tegenover valt een gelijk bedrag vrij uit de 
Bestemmingsreserve Global museum.  
 
 

C.2.2 Overige bedrijfslasten Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
Huur gebouw 117.300 349.000 342.700 

 
De huursom over de maanden mei tot en met december is in verband met corona door de gemeente 
Den Haag kwijtgescholden. 
 

 Rekening Begroting Rekening 

 2020 2020 2019 
 € € € 
Gebruikersonderhoud gebouw 497.600 495.000 485.000 

 
De dotatie aan de voorziening voor gebruikersonderhoud is trendmatig verhoogd met 2,6 %.  
 

Overige bedrijfslasten Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
 810.100 762.000 710.700 
    
Huisvestingslasten 463.700 416.000 404.600 
Kantoor- en automatiseringskosten 189.600 179.000 155.800 
Overige beheerlasten 156.800 167.000 150.300 
Totaal Overige bedrijfslasten 810.100 762.000 710.700 
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In de nieuwe contractperiode 2020-2021 zijn de energieprijzen flink gestegen. Ook is door gestegen 
kosten voor flexibel personeel meer doorbelast voor bewaking van het pand door het Kunstmuseum. 
Hogere kosten zijn ook gemaakt voor diverse beplanting.  
 

D - Activiteitenlasten 
 

D.1 Activiteitenlasten personeel Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
 2.625.100 2.698.000 2.567.400 

 
Salarissen 1.973.500 1.977.000 1.889.100 
Sociale lasten 280.200 260.000 269.500 
Pensioenpremies 302.000 294.000 274.000 
Kosten personeel 2.555.700 2.531.000 2.432.600 
Verhaal loon -8.900 0 -61.400 
Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 78.300 167.000 196.200 
Totaal Activiteitenlasten personeel 2.625.100 2.698.000 2.567.400 

 
Het aantal FTE’s per 31 december 2020 bedraagt 38,8 op basis van een 36-urige werkweek (47 
medewerkers). Per 31 december 2019 was dit 37,5 FTE’s (45 medewerkers).  
 

D.2 Activiteitenlasten materieel Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
 € € € 
 1.012.700 1.340.000 1.404.800 
Specificatie kosten activiteiten:     
Tentoonstellingen 518.900 437.000 525.200 
Projecten 53.700 212.000 323.500 
Educatie 43.300 66.000 97.500 
Overige activiteitenlasten 396.800 625.000 458.600 
Totaal kosten activiteiten 1.012.700 1.340.000 1.404.800 

 
Tentoonstellingen 
 
Met Continium is van tentoonstelling geruild. Hierdoor werd het financieel mogelijk om de Ötzi-
tentoonstelling te huren, want hoewel de tentoonstellingskosten hoger waren, staan hier tegenover 
door de verhuur van de ruimtetentoonstelling aan het Limburgse museum hogere baten (zie 
Publieksinkomsten uit overige activiteiten). Door één van de twee geplande tentoonstellingen van 
National Geographic te plaatsen is een bezuiniging op de productiekosten behaald. De kosten van 
Getekend zijn lager uitgevallen door besparingen in de productiekosten en activiteiten. De 
ontwikkeling van de VN-zaal zal naar 2021 worden doorgeschoven. 
 

 Rekening Begroting Rekening 
Specificatie Tentoonstellingen 2020 2020 2019 
    
Ötzi the iceman 336.800 199.000 139.500 
Music! – van Beethoven tot Beyoncé 73.600 71.000 0 
Getekend 46.000 56.000 0 
National Geographic: Planet or plastic? 45.000 54.000 0 
National Geographic: Colors of the World 3.100 0 32.500 
VN-zaal 0 50.000 0 
Reizen door de ruimte 0 0 262.500 
Caribbean ties – Nexus 1492 0 0 49.400 
National Geographic: The art of wildlife photography 0 0 30.800 
National Geographic: The greatest landscapes 0 0 200 
Overige tentoonstellingen 14.400 7.000 10.300 
Subtotaal kosten tentoonstellingen 518.900 437.000 525.200 
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Projecten 
De Herinneringsroute Atlantikwall is in het verslagjaar gereedgekomen en aan de tentoonstelling One 
Planet zijn aanpassingen verricht. De Museumnacht is door corona niet doorgegaan. Wel zijn er kosten 
voor dit evenement gemaakt. Het geplande Discoverlab zal in 2021 opgeleverd gaan worden. 
 

 Rekening Begroting Rekening 
Specificatie Projecten 2020 2020 2019 
 € € € 
Herinneringsroute Atlantikwall 33.500 0 0 
One Planet 8.800 5.000 0 
Museumnacht  2.400 15.000 13.100 
International lounge (Museon VN center) 1.200 10.000 1.400 
Roots2Share 800 0 2.700 
Klimaatstudio 700 0 0 
Discoverlab 0 182.000 0 
BankGiro Loterij – aanpassing begane grond 0 0 306.300 
Overig 6.300 0 0 
Subtotaal kosten projecten 53.700 212.000 323.500 

 
Educatie 
Doordat het aantal educatieve rondleidingen door corona afnam zijn de kosten voor busvervoer en 
materialen lager.  

 Rekening Begroting Rekening 
Specificatie Educatie 2020 2020 2019 
 € € € 
Busvervoer scholen 22.900 42.000 44.700 
Educatief materiaal 20.400 24.000 24.600 
Kwaliteitsimpuls Educatie 0 0 24.800 
Wetenschap en Techniek Educatie  0 0 3.200 
Leren doe je samen (SNNC) 0 0 200 
Subtotaal Educatie 43.300 66.000 97.500 

 
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 gedurende het jaar is deze post als bezuiniging gebruikt voor de financiële tegenvallers. Om de 
zaalverhuur een impuls te geven is in het begin van het jaar een adviesbureau aangetrokken voor 
advies (Uitbesteed werk). 
 

 Rekening Begroting Rekening 
Specificatie Overige activiteitenlasten 2020 2020 2019 
 € € € 
PR/Marketing 214.100 362.000 314.800 
Onderhoud expositie en collectie 83.000 72.000 84.200 
Kosten zaalverhuur 2.100 131.000 5.000 
Uitbestede werkzaamheden 79.000 27.000 24.500 
Overige kosten 18.600 33.000 30.100 
Subtotaal Overige activiteitenlasten 396.800 625.000 458.600 

 
Doordat de zaalverhuur in 2020 weer in eigen hand was genomen, werd verwacht dat de kosten 
catering, evenals de opbrengsten daaruit, zouden toenemen. Door de coronacrisis is dit echter 
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 Rekening Begroting Rekening 

 2020 2020 2019 
 € € € 
Rente 0 0 300 

 
Door de daling van het rentepercentage is de uitkering lager dan geraamd. 
 

F – Mutatie Aankoopfonds Rekening Begroting Rekening 

 2020 2020 2019 
 € € € 
Onttrekking fonds -700 0 -200 
Dotatie fonds 1.200 0 0 
Saldo 500 0 -200 
 
Zie toelichting balans: D – Aankoopfonds 
 

G – Mutatie Voorziening Luchtbehandeling Rekening Begroting Rekening 

 2020 2020 2019 
 € € € 
Dotatie fonds    254.200 0 0 

 
Zie toelichting balans: E - IV - Voorziening Luchtbehandeling 
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WNT-verantwoording 2020- Stichting Museon 
De WNT is van toepassing op de Stichting Museon. Het voor de Stichting Museon toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (Algemeen WNT-maximum) 
 
 

  Bezoldiging topfunctionarissen  
Leidinggevende topfunctionarissen 

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 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

Totale bezoldiging € 131.898 

  

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 2019  

bedragen x € 1 Drs. P. de Haan 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 
1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 100.678 

Beloningen betaalbaar op termijn € 18.033 

Subtotaal € 118.711 

  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 194.000 

  

Totale bezoldiging € 118.711 
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  Toezichthoudende topfunctionarissen  
 

bedragen x € 1 Drs. P.H. van Gessel 

Functiegegevens Voorzitter 

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

  

Bezoldiging  

Bezoldiging € 3.816 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 30.150 

-/- 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 2019  

bedragen x € 1 Drs. P.H. van Gessel 

Functiegegevens Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 

 - 

Bezoldiging € 4.411 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 29.100 

 

  Toezichthoudende topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 
 

Gegevens 2020  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

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. 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 2021 en wellicht 
komende jaren. De omvang hiervan is vooralsnog niet in te schatten. Het Museon wil daarom een 
Bestemmingsfonds ‘Çovid 19’ vormen en heeft daartoe een verzoek bij de gemeente Den Haag 
ingediend.  
Met ingang van 2021 valt het Museonpersoneel onder de Museum-CAO. 
Het Museon en het Omniversum onderzoeken de mogelijkheden om te fuseren. Doel is dit in 
2022 tot stand te brengen.  
 
Resultaatbestemming 
 
Ter dekking van de uitgaven voor ‘Global Museum’, Organisatieontwikkeling, ‘Roots2Share’ en 
‘Klimaatstudio’ zal aan de respectievelijke bestemmingsreserves € 92.900, € 8.100, € 800 en € 700 
worden onttrokken. Aan de Risicoreserve kan overeenkomstig de subsidieregels herstelfonds cultuur 
Den Haag 2020 € 118.600 worden onttrokken. Met het negatieve exploitatieresultaat van € 20.800 zal 
dan € 200.300 gedoteerd kunnen worden aan de bestemmingsreserve ‘Covid 19’. Deze 
bestemmingsreserve zal in 2021 worden aangewend ter dekking voor de lagere inkomsten door de 
coronacrisis.  
De Raad van Toezicht heeft de Jaarrekening 2020 goedgekeurd. 
 
 
 Rekening Begroting Rekening 

 2020 2020 2019 
 € € € 
Exploitatieresultaat -20.800 -108.000 -3.000 
Onttrekking bestemmingsreserve ‘Global Museum’ 92.900 58.000 54.500 
Mutatie bestemmingsreserve 
‘Organisatieontwikkeling’  8.100 0 -29.600 
Onttrekking bestemmingsfonds ‘Roots2Share’ 800 0 2.700 
Onttrekking bestemmingsfonds ‘Klimaatstudio’ 700 0 400 
Dotatie bestemmingsreserve ’Onderhoud zalen’ 0 0 -25.000 
Dotatie bestemmingsfonds ‘Covid 19’ -200.300 0 0 
Onttrekking Risicoreserve -118.600 -50.000 0 
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Bijlage 2 - Prestatie indicatoren 
 

 
  

Instelling: Stg. Museon

Eenheid Raming 2020 Realisatie 2020

aantal 313.000 313.000

aantal 8 5

aantal 7 5

aantal 195.000 81.754

aantal 154.000 70.503

aantal 40.000 10.798

aantal 1.000 453

Eenheid Raming 2020 Realisatie 2020

aantal 6.500 2.500

aantal 35 17

Eenheid Raming 2020 Realisatie 2020

aantal 0 0

aantal 0 0

aantal 25 11

Eenheid Raming 2020 Realisatie 2020

aantal 800 275

aantal 120 68

aantal 22.000 7.837

aantal 90 24

aantal 15 8

aantal 3.500 1.132

Eenheid Raming 2020 Realisatie 2020

aantal 100 22

aantal 30 6

aantal 2.000 998

aantal 150 24

aantal 50 9

aantal 6.000 1.375

 

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

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

 

* 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
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Bijlage 3 - Verloop Nog te besteden subsidie 
 

 

2020

Nog te besteden subsidies via resultaat naar activa

Tentoonstellingen:
- Atlantikwall
  Gemeente Den Haag – Monumentenzorg en Welstand – DSO_SO/2014.2896 14.300       
  d.d. 7-5-2014, inzake Herinneringsroute Atlantikwall 
  Provincie Zuid Holland 15.400       
  Aanwending van fonds -25.500     
  Saldo einde boekjaar 29.700       -            -25.500     -            -            4.200         

 - Nexus 1492 - Caribbean Ties (realisatie 2021)
  Mondriaanfonds 35.000       
  Provincie Zuid Holland
  Aanwending van fonds
  Saldo einde boekjaar 35.000       -            -            -            -            35.000       

 - Getekend (realisatie 2021)
  Nationaal Comitee 4 en 5 mei 22.700       
  Zie Snuffelen in het depot
  Aanwending van fonds -18.900     
  Saldo einde boekjaar -            22.700       -18.900     -            -            3.800         

Overig:
 - Aankoop 3d scanner t.b.v. collectie
  Prins Bernhard Cultuurfonds 10.000       
  Aanwending van fonds -10.000     
  Saldo einde boekjaar 10.000       -            -10.000     -            -            -            

- Covid-19
  Gemeente Den Haag – Centraal Subsidiebureau – 266.300     
  Mondriaanfonds 266.000    
  Gemeente Den Haag – Centrale Vastgoedorganisatie - Kwijtschelding huur 234.500     
  Stichting Musea en Herrinneringscentra 40-45 17.600       
  V-fonds 10.000       
  Aanwending van fonds -794.400   
  Saldo einde boekjaar -            794.400     -794.400   -            -            -            

- Discoverlab (realisatie 2021)
  Legaat anonieme schenker 100.000     
  Gift schenker 2020-2024 25.000       
  Mondriaanfonds 20.000       
  Fonds 1818 15.000       
  Stg. Zabawas 10.000       
  Saldo einde boekjaar -            170.000     -            -            -            170.000     

- Museon VN center 2016 (realisatie 2021)
  Gemeente Den Haag – Centraal Subsidiebureau – ABBA/VL/5779 d.d. 7-10-2016 2.600         
  Aanwending van fonds -1.200        
  Saldo einde boekjaar 2.600         -            -1.200        -            -            1.400         

 - Snuffelen in het depot (realisatie 2021)
  Oogfonds 15.000       
  Aanwending van fonds - Getekend (zie tentoonstellingen) -8.300       
  Aanwending van fonds -2.300       
  Saldo einde boekjaar 15.000       -            -10.600     -            -            4.400         

 - 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         

Totaal 94.800      987.100     -860.600  -            -            221.300     

beginstand bijdragen

aanwending subsidie vrijval tgv 
resultaat 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 
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Bijlage 5 - Subsidie en dotatie inzake Corona 

 

 Realisatie Realisatie
Baten 2020 Lasten 2020

A. OPBRENGSTEN € C. BEHEERLASTEN €
Directe opbrengsten C.1 Beheerlasten personeel

A.1 Publieksinkomsten Salarissen en sociale lasten 731.000
A.1.1 Publieksinkomsten uit entree 459.400 Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 12.100

A.1.2 Publieksinkomsten uit overige activiteiten 207.000 Subtotaal Beheerlasten personeel 743.100

A.2 Sponsorinkomsten 0 C.2 Beheerlasten materieel

A.3 Overige directe opbrengsten 51.400 C.2.1 Afschrijvingen 185.300

Totaal Directe opbrengsten 717.800 C.2.2 Overige bedrijfslasten

Indirecte opbrengsten  - Huur gebouw 117.300
A.4 Diverse inkomsten 26.200  - Gebruikersonderhoud gebouw 497.600
A.5 Bijdragen uit private middelen  - Overige bedrijfslasten 810.100

A.5.1 Bijdragen particulieren 20.800 Subtotaal Overige bedrijfslasten 1.425.000

A.5.2 Bijdragen bedrijven 17.500 Subtotaal Beheerlasten materieel 1.610.300

A.5.3 Bijdragen van goede doelen loterijen 0 SUBTOTAAL BEHEERLASTEN 2.353.400
A.5.4 Bijdragen uit private fondsen 31.500

Totaal bijdragen uit private middelen 69.800 D. Activiteitenlasten

Totaal Indirecte opbrengsten 96.000 D.1 Activiteitenlasten personeel

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN 813.800 Salarissen en sociale lasten 2.546.800
Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel 78.300

B. SUBSIDIES Subtotaal activiteitenlasten personeel 2.625.100
B.3 Subsidies D.2 Activiteitenlasten materieel 

B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag i.k.v. Kosten activiteiten 1.012.700

Meerjaren-beleidsplan Kunst en Cultuur 4.816.600 SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 3.637.800

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag 288.900 TOTAAL LASTEN 5.991.200
B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen 305.800

SUBTOTAAL SUBSIDIES 5.411.300 E. Rentebaten 0

TOTAAL BATEN 6.225.100 F. Dotatie aankoopfonds 500
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 233.400

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 233.400

B.3.2 Overige subsidies gemeente Den Haag
Corr. Subsidie gem. Den Haag inz. Corona -266.000

B.4 Ov. bijdragen uit publieke middelen
Corr. Bijdrage Mondriaanfonds corona -266.300
Corr. SMH 40‐45 noodmaatregel corona -17.600
Corr. V‐fonds ‐noodsteun corona -10.000

C.2.2 Beheerlasten materieel
Corr. Kwijtschelding huur -234.500

Resultaat vóór coronasteun -561.000
G. Dotatie Voorziening Luchtbehandeling 254.200

EXPLOITATIERESULTAAT (vóór corona) -815.200

Resultaatbestemming

Mutatie Bestemmingsfondsen en -reserves
 ‐ onttrekking best.res. Global museum 92.900

 ‐ onttrekking bestemmingsreserve 

     Organisatie ontwikkeling 8.100

 ‐ onttrekking best.fonds Roots2Share 800

 ‐ onttrekking best.fonds Klimaatstudio 700

SALDO ‐712.700

Coronasteun

Beheerlasten materieel
Kwijtschelding huur 234.500

Overige subsidies gemeente Den Haag
Subsidie gem. Den Haag inz. Corona 266.000

Ov. bijdragen uit publieke middelen
Mondriaanfonds bijdrage corona 266.300
SMH 40‐45 noodmaatregel corona 17.600 *) Berekening onttrekking Risicoreserve

V‐fonds ‐noodsteun corona 10.000 Batig so 2019 6.357.300

Resultaat na coronasteun 81.700 Min. Weerstandsvermogen 6%
Minimale risicoreserve 381.438

Dotatie Bestemmingsfonds corona  200.300 So Risicoreserve 2019 500.000

Onttrekking Risicoreserve -118.600 *) Onttrekking 118.562
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