
IB
 1

10
 - 

1Z
*1

FO
L 

 

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

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

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	39: Off
	40: Off
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	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Overige bestuursleden M. M. Wouters en L. P.L. Janssen
	51_ML: De Museum Plus Bus zorgt dat kunst en cultureel erfgoed dat in de deelnemende musea wordt getoond bereikbaar is en blijft voor alle ouderen in Nederland.
	53_ML: De Museum Plus Bus organiseert geheel verzorgde museumbezoeken voor groepen ouderen. Groepen die ingeloot worden krijgen een comfortabele busrit in een aangepaste rolstoeltouringcar naar een van de deelnemende musea. Hier worden zij ontvangen met een kop koffie, een inspirerende rondleiding en (indien gereserveerd) een lunch. Tot slot kan men zelfstandig nog even rondkijken in het museum tot de terugreis aanvangt. Nomraal gesproken vonden de ritten elke werkdag plaats met een of twee bussen.

Sinds oktober 2020 hebben we het aanbod uitgebreid met tentoonstellingen op locatie (Topstukken on Tour). Vier sets met replica's reizen langs verzorgingshuizen in Nederland. De tentoonstelling wordt voor 2 weken geplaatst. Daarnaast ontvangt de locatie een pakket bijbehorende kunstmagazines met tekst, beeld en doe-opdrachten. En tot slot komt er een museumdocent langs op voor een inspirerend gesprek over de werken.


	54_ML: Stichting Museum Plus Bus is vaste partner van de BankGiro Loterij en ontvangt een jaarlijkse bijdrage van 500.000.
	56_ML: De Stichting Museum Plus Bus heeft drie medewerkers in dienst (2.4 fte). 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.
	57_ML: Tot 12 maart 2020 bracht de Museum Plus Bus 75 groepen ouderen naar een van de veertien deelnemende musea in Nederland. Iets meer dan 3.000 ouderen genoten van een geheel verzorgde gratis museale dag uit. Vijf ritten hiervan reden we samen met Vier het Leven, de stichting waarmee we sinds 2019 dankzij een mooie bijdrage van de Vriendenloterij constructief samenwerken. Op 12 maart kwam de bus tot stilstand en sloten de musea de deuren, maar het projectbureau zat niet stil.

Topstukken on Tour
Toen het niet mogelijk was om met de Museum Plus Bus op stap te gaan, draaiden we het om: Wij brachten de kunstwerken naar bewoners van woonzorgcentra! Voor deze groepen, die een eigen locatie hebben, hebben wij de tentoonstelling Topstukken on Tour samengesteld. Ruim 2.500 bewoners van 24 verzorgingshuizen genoten van een tentoonstelling met levengrote replica's op locatie. 

Een uitgebreid verslag van de uitgevoerde activiteiten in na te lezen in ons jaarverslag 2020 op de website www.museumplusbus.nl.
	55_ML: Activiteiten voor ouderen. Hetzij museumuitstapjes of tentoonstellingen op locatie. Het (geoormerkt) vermorgen is op verschillende (spaar)rekeningen geplaatst. 
	56: 
	_MLT: https://www.museumplusbus.nl/stichting/
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	_MLT: https://www.museumplusbus.nl/stichting/
	knop: 
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	1_GT: 0
	2_GT: 0
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	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 1200
	4_GT: 0
	9_GT: 1213
	10_GT: 1213

	3: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 15
	3_GT: 0
	1_GT: 382
	9_GT: 816
	4_GT: 0
	10_GT: 1213
	5_GT: 397

	4: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 27
	3_GT: 0
	1_GT: 190
	9_GT: 871
	4_GT: 0
	10_GT: 1088
	5_GT: 217

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 5
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 1083
	4_GT: 0
	9_GT: 1088
	10_GT: 1088

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 
De genoemde bedragen zijn x 1.000

In 2020 heeft de Museum Plus Bus een bijdrage van 500.000 ontvangen van de BankGiro Loterij bestemd voor 2021.
In 2019 heeft de Museum Plus Bus een bijdrage van 275.000 ontvangen van de Vriendenloterij bestemd voor de samenwerking met Vier het Leven in 2020. Door de coronacrisis hebben we de activiteit niet uit kunnen voeren en wordt het bedrag geoormerkt doorgeschoven naar 2021 en indien nodig tot later in 2022 indien de coronapandemie onverhoopt nog langer voort blijft duren.
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	4_A7: 0
	5_A7: 0
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	7_A7: 1
	8_A7: 0
	9_A7: 500
	10_A7: 0
	11_A7: 501
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 536
	15_A7: 181
	16_A7: 0
	17_A7: 0
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	19_A7: 114
	20_A7: 30
	21_A7: 0
	22_A7: 0
	25_A7: 180
	23_A7: 0
	24_A7: 356
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	1_A7: 198
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 780
	10_A7: 0
	11_A7: 780
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 978
	15_A7: 765
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 22
	19_A7: 92
	20_A7: 21
	21_A7: 0
	22_A7: 0
	25_A7: 77
	23_A7: 1
	24_A7: 901

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: De genoemde bedragen zijn x 1.000.

Door de maatregelen rondom het coronavirus kwamen de activiteiten op 12 maart 2020 tot stilstand. In oktober 2020 is het project Topstukken on Tour gelanceerd waarmee we met replica's van topstukken naar verzorgingshuizen reizen. Voor meer informatie zie ons jaarverslag 2020.

Het positieve resultaat van 2020 zal worden ingezet om, zodra de mogelijkheden het weer toelaten, de Museum Plus Bus(sen) weer te laten rijden. Ook zetten we Topstukken in Tour voort in 2021.
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