Stichting Museum Plus Bus 2019
Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Inhoudsopgave
Naam ....................................................................................................................................................... 2
RSIN / Fiscaal Nummer ............................................................................................................................ 2
Contactgegevens ..................................................................................................................................... 2
Bestuurssamenstelling per 31 december 2019 ....................................................................................... 2
Het beleidsplan........................................................................................................................................ 2
Het beloningsbeleid................................................................................................................................. 3
Doelstelling .............................................................................................................................................. 3
Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2019 ..................................................................................... 3
Financiële verantwoording ...................................................................................................................... 5
Balans per 31 december 2019 ............................................................................................................. 5
Staat van baten en lasten .................................................................................................................... 5
Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling................................................................. 6

1

Naam
Stichting Museum Plus Bus

RSIN / Fiscaal Nummer
Het fiscale nummer van de stichting is: 817885468

Contactgegevens
Postadres :
Postbus 16737
1001 RE Amsterdam

Fysiek adres :
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019
H.S.C. Crebolder
Voorzitter
A. Soer
Secretaris
G.Y.G. Oskam
Penningmeester
L.P.L. Janssen
Lid
P.A.M. Kintz
Lid
E. van der Velde
Lid
M.M. Willemsen
Lid

Beleidsplan
Ouderen onder de loep
De markt waarin de Museum Plus Bus opereert is continue in beweging en verandert snel.
Nederland vergrijst
Nederland vergrijst in rap tempo. In 2015 telde Nederland 3,1 miljoen 65-plussers. De prognose van
het Centraal Bureau voor de Statistiek wijst uit dat dit aantal in 2025 zal zijn gestegen tot 3,6 miljoen.
Na 2025 krijgt Nederland te maken met een dubbele vergrijzing waarbij het aantal 80-plussers fors
stijgt. In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26% van de bevolking 65plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar.1
Kwetsbaarheid bij ouderen
“Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of
sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten
(functiebeperkingen, opname, overlijden)”2. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt
dat de groep kwetsbare ouderen in Nederland de komende jaren sterk toeneemt, van 750.000 in
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2013 tot 1 miljoen in 2025. Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen of
opname in een tehuis. Het aantal eenzame mensen van 75 jaar en ouder neemt toe van ruim 600
duizend in 2015 naar ruim 1,3 miljoen in 20403. Dit is de helft van de mensen van 75 jaar en ouder.
Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijdsgroepen maar vaker onder ouderen. Zij vereenzamen
sneller waardoor de kans op overlijden binnen drie jaar twee tot drie keer zo groot is4.
Bereikbaarheid van ouderen
Het huidige ouderenbeleid is erop gericht om zelfredzaamheid bij ouderen te bevorderen en
ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, eventueel met ondersteuning vanuit mantelzorg en
inzet van professionele zorg aan huis5. De afgelopen jaren zijn er als gevolg van dat beleid veel
verpleeg- en verzorgingshuizen gesloten terwijl het aantal ouderen fors is toegenomen. Er zijn
volgens het SCP nu al te veel thuiswonende ouderen die eigenlijk tóch een instelling nodig hebben.
92 procent van de 1,37 miljoen 75-plussers woont nog thuis – ongeveer 700.000 van hen zijn naar
schatting erg kwetsbaar6. Het percentage kwetsbaren onder zelfstandig wonende ouderen zal naar
verwachting de komende jaren nog verder toenemen.
Cultuurparticipatie door ouderen
Oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel7 constateert een afname in de
cultuurparticipatie naarmate mensen ouder worden: zo bezocht in 2003 van de groep 50- tot 64jarigen 43 procent minstens één keer een museum, van de 65- tot 79-jarigen is dat nog 36 procent en
van de 80-plussers 21 procent. Onderzoek wijst uit, dat ouderen die actief bezig blijven lichamelijk en
geestelijk minder klachten krijgen (zorgkosten besparend voor de maatschappij). Zelf actief blijven en
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten vermindert
eenzaamheid en de kans op sociaal isolement8. Museum Plus Bus is blij dat zij door het organiseren
van activiteiten voor ouderen bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid.

Het beloningsbeleid
De Stichting Museum Plus Bus heeft drie medewerkers in dienst. Zij zorgen voor de verwezenlijking
van het beleidsplan. De beloning van deze medewerkers is volgens de cao voor verzelfstandigde
rijksmusea. De bestuursleden van de Stichting Museum Plus Bus ontvangen geen beloning.

Doelstelling
De Museum Plus Bus zorgt dat kunst en cultureel erfgoed dat in de deelnemende musea wordt
getoond bereikbaar is en blijft voor alle senioren in Nederland.
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Kort verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2019
De Museum Plus Bus vervoerde in het jaar 2019 15.728 dankbare ouderen en hun begeleiders.
Tijdens de 403 busritten werd ouderwets genoten (en soms ook gezongen) door de groepen ouderen
die vanwege hun leeftijd en/of lichamelijke conditie niet meer in staat zijn zelfstandig een museum
te bezoeken. Voor hen biedt de Museum Plus Bus echt uitkomst: een uitstapje doorbreekt de
routineuze dagelijkse bezigheden en tegelijkertijd zorgt het voor nieuwe verhalen voor hun
omgeving. De museumarrangementen worden begeleid door enthousiaste, deskundige gastheren en
gastvrouwen. Zij maken er samen met buschauffeurs, vrijwilligers en rondleiders van musea een
onvergetelijke dag.
Alle kwetsbare ouderen naar het museum
Alle kwetsbare ouderen in Nederland een onvergetelijke culturele ervaring bezorgen, dat was de
ultieme droom van Stichting Vier het Leven en Stichting Museum Plus Bus. Tijdens tijdens het Goed
Geld Gala van de VriendenLoterij in 2019 is een bedrag van 810.000 euro uitgereikt aan deze
stichtingen. Hiermee kunnen zij in 2019 en 2020 hun krachten bundelen en daarmee een grotere
groep eenzame ouderen naar het museum begeleiden: alle kwetsbare ouderen naar het museum!
Een uitgebreid verslag van de uitgevoerde activiteiten in na te lezen in ons jaarverslag 2019 op de
website www.museumplusbus.nl.
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Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2019

31 december 2019
(in duizenden euro's)
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

5
1083

31 december 2018

17
714
1088

731

1088

731

Eigen vermogen

217

140

Schulden op korte termijn

871

591

1088

731

Staat van baten en lasten
realisatie
2019

realisatie
2018

(in duizenden euro's)
Baten
Bijdrage Loterijen
Overige baten

780
198
978

500
163
663

191
710

242
504

77

-84

Lasten
Exploitatiekosten
Activiteitenkosten
Exploitatiesaldo
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Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640) voor
organisaties zonder winststreven. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen
schattingswijzigingen voorgedaan.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling
Het exploitatiesaldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds
zodra zij voorzienbaar zijn. Het positieve resultaat van 2019 wordt toegevoegd aan het Eigen
Vermogen. In 2019 zijn 403 busritten uitgevoerd, in 2018 349.
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