Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting it Tsiispakhûs
4 1 0 0 2 5 5 8

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

Ald Hiem 2, 8731 BR Wommels
0 5 1 5 3 3 1 4 0 8

E-mailadres

info@tsiispakhus.nl

Website (*)

www.tsiispakhus.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 4 8 9 0 3 4

Kunst en cultuur - Monumenten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H. van Putten

Secretaris

H. van Putten

Penningmeester

K. Eisma

Algemeen bestuurslid

G. Hiemstra

Algemeen bestuurslid

Tj. Dijkstra en S. Eringa - Rijpma

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

a) Het in stand houden van het kaaspakhuis met daarin gevestigd museum it
Tsiispakhûs en met behulp van de museumfunctie genoemd belang behartigen;
b) Het verzamelen, bewaren, registreren, conserveren en presenteren van het
cultureel erfgoed dat getuigenis is van de mens en zijn relatie met de zuivel, de
zuivelproductie, de zuivelhistorie en de melkveehouderij in Friesland en omgeving, wat
betreft materiële als ook immateriële overleveringen, in een breed perspectief;
c) Bezoekers kennis laten maken met het cultureel erfgoed, kennis daarover te
verrijken, te motiveren zich in het verleden te verdiepen door het presenteren, het
verklaren van het gebruik, het informeren over de culturele en de maatschappelijke
achtergronden van deze materiële erfgoederen, alsmede over de tijdsperiode waarin
deze zijn vervaardigd en toegepast;
d) Het presenteren van de collectieonderdelen in hun onderlinge verband;
e) Zorgen voor de faciliteiten dit te realiseren en een goede gastvrijheid te waarborgen..

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

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

a) Het opzetten en in stand houden van een één of twee jarige tentoonstelling op een
cultureel,een historisch of een actueel gebied, beschreven hierboven onder punt (b);
b) Het opzetten en in stand houden van een semipermanente expositie met de
collectie op de kaaszolder (1e verdieping) over gebieden, genoemd onder punt (b)
hierboven, samen met aanvullende presentaties, lezingen of bijeenkomsten;
c) Het opzetten en in stand houden van een depot op de zolder;
d) Het verwerven van subsidies ten behoeve van restauratie én onderhoud van het
gebouw alsmede ten behoeve van het opzetten van exposities; zie punt (a) en
activiteiten onder punt (e);
e) Het verrichten van activiteiten ter promotie van de naamsbekendheid en een grotere
publieke belangstelling. Denk aan het actueel houden van de website, het verspreiden
folders en aan publieksactiviteiten als lezingen, rondleidingen, lespakketten of open
dagen;
f) Het streven naar professionele inrichting van het museum en presentatie van de
collectie.
g) Het streven bewoners, vrijwilligers en donateurs structureel te informeren

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Opbrengsten van de entree gelden
Gemeentelijke Subsidie
Bijdragen van de donateurs ( freonen )
Bijdrage Rabo Club Support
Bijdrage van NL Doet
Incidentele bijdrage fondsen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan de exploitatie en aan de reservering
voor restauratie.

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

www.tsiispakhus.nl

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

De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld maar ontvangen alleen een
vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
De vrijwilliger is op de hoogte van de manier waarop de onkosten gedeclareerd
kunnnen worden.

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

zie jaarverslag op de website

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

De bedragen worden aangehouden op een spaarrekening en een rekening courant.

Open

Reiskosten worden vergoed indien het de kosten van OV 2e klasse betreft en
betreffende autokosten de kilometerkosten a € 0,19 per km.
De stichting heeft geen personeel in dienst

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.055

1.505

€

+

€

1.055

+
1.505

€

1.456

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
11.495

€

+

10.999

+
€

12.951

€

14.006

31-12-2020 (*)

€

6.000

1.097

€

+

8.120

1.097

+

€

7.097

€

Bestemmingsfondsen

€

1.503

€

Voorzieningen

€

5.350

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

56

Totaal

€

14.006

9.217

1.434

12.433

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

€

+
€

13.938

4.710

€

11

€

13.938

+

Door het negatieve resultaat van € 2.119,-- is de continuiteitsreserve afgenomen met 26%
De toename in de voorziening resulteert ondanks het exploitatietekort in een positieve ontwikkeling van de liquide middelen ( + 5% )
De post kortlopende schulden ( crediteuren) is relatief laag omdat deze voor de balansdatum nagenoeg allemaal zijn voldaan / betaald.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.731

€

1.217

Subsidies van overheden

€

3.930

€

2.743

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

6.625

€

350

Overige subsidies

€

296

€

247

Baten van subsidies

€

10.851

€

3.340

Baten sponsorbijdragen

€

€

206

Giften en donaties van particulieren

€

€

2.324

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

34

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

2.224

€

77

2.258

€

2.401

1

€

1

+

+

€

14.841

€

7.165

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

9.018

€

1.065

Verstrekte subsidies & giften

€

€

181

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

2.876

€

2.613

Afschrijvingen

€

450

€

350

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

1.413

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

€

3.203

2.818

€

€
€

983

16.960

€

8.010

-2.119

€

-845

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De omzet aan m.n. entreegelden is met bijna 40% toegenomen.
Dit komt mede door het bezoek van schooklassen.

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

www.tsiispakhus.nl

In de overheidssubsidie zit een bijdrage uit het inovatiefonds en coronafonds.
In de subsidie van andere instellingen zonder winststreven zit een bijdrage van het
Prins Bernhard Fonds voor aanschaf van een audio tour.
In 2021 is de nieuwe wisselexpositie "LOEi GOED" opgetuigd wat meerdere
expositekosten met zich meebrengt.

Open

