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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.

Stichting Museum Het Reambrandthuis

M.M. Feilzer

www.rembrandthuis.nl

Udo Kock

Jodenbreestraat 4 1011 NK Amsterdam

Barones M.H. van Wassenaer

J.N.M. van Adrichem

Nederland

4 1 1 9 9 9 5 2

2 1 . 5

1 1

0 2 0 5 2 0 0 4 0 0

Kunst en cultuur - Monumenten

Kunst en cultuur - Expositie

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

J.H.A. van der Grinten

M.R.A Sookha en K.Y. van Gilst

museum@rembrandthuis.nl
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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?

Het levend houden en toegankelijk maken van kennis omtrent de Nederlandse cultuur 
van de 17e Eeuw en het bevorderen van historisch besef, het genereren en stimuleren 
van belangstelling voor de Nederlandse kunst van de 17e Eeuw, in het bijzonder het 
leven en werk van Rembrandt van Rijn; Het genereren en stimuleren van 
belangstelling voor de Nederandse wooncultuur van de 17e Eeuw, in het bijzonder in 
Amsterdam; het genereren en stimuleren van belangstelling voor traditionele artistieke 
vaardigheden, in het bijzonder op het gebied van grafische kunsten; het toegankelijk 
maken en overdragen van kennis op de genoemde terreinen, in het bijzonder aan 
jongeren en scholieren.

Voor de periode 2021-2024 maken we jaarlijks 3 tentoonstellingen waarmee we onze 
impact willen versterken op maatschappelijk, museaal en kunsthistorisch terrein. 
rembrandt is daarbij ons voorbeeld: onze blik is naar buiten gericht, nieuwsgierig, 
bewust van onze positie met oprechte interesse voor onze omgeving. We onderzoeken 
en tonen het leven, oeuvre, de werkwijze en invloed van rembrandt met expertise en 
op een vernieuwende wijze. hiermee bewijzen wij onze relevantie in het internationale 
onderzoeksveld. we willen ons nog sterker onderscheiden door onze keuze voor 
onderwerpen en kunstenaars die bij andere musea nog niet of slechts zijdelings an 
bod komen. het rembrandthuis is een iconisch lieu de mémoire, onvervangbaar 
Amsterdams cultureel erfgoed, verbonden aan het rijksmonument en de omgeving van 
de Jodenbreestraat. Onze verhalen zijn veelal locatiegebonden - in en rondom 
Rembrandts huis en atelier komen zij tot hun recht en wordt hun betekenis versterkt. 
Maar ook buiten de museummuren behouden de verhalen hun kracht, daarom zullen 
wij met geringe middelen de verhalen rondom Rembrandt ook buiten het museum 
delen. We streven naar een zo breed mogelijk publiek dat zich kan herkennen en 
inspiratie kan vinden in de verhalen die wij vertellen over Rembrandt, zijn leven, werk 
etc

Tot 2020 bestond 75% van de inkomsten uit entree en de rest uit structurele en 
projectsubsidies. In 2021 bestond een groot deel van de inkomsten uit de corona 
compensatie steunmaatregelen van de Rijksoverheid.
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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).

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de directie worden bepaald door de Raad 
van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

De stichting heeft geen winstoogmerk en alle inkomsten worden besteed aan de 
activiteiten van het museum. Vanwege de rijksoverheidsteunmaatregelen (waaronder 
2 leningen bij het Nationaal Restauratie Fonds) beschikt het museum over liquiditeit 
die op een spaarrekening staat.

https://www.rembrandthuis.nl/nl/over-het-museum/organisatie/

https://www.rembrandthuis.nl/wp-content/uploads/2022/06/rem
brandthuis-jv-2021-lr.pdf

Open

Open
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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.

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

0

608.262 688.729

25.000 25.000

1.873.744

4.194.890 2.817.475

1.113.258

1.138.326 776.216

0

0 0

98.070

733.544 136.207

0

1.632.406 433.897

5.247.356

0 01.873.744

8.332.428 4.877.524

6.458.684

1.871.870 912.423

8.332.428

0

1.846.369

511.202

0

142.924

0

2.377.029

1.846.369

3.031.155

4.877.524

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

https://www.rembrandthuis.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaarrekening-2021.pdf
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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

694.490 847.440

2.835.604 1.728.393

89.500 115.000

0 0

2.925.104 1.843.393

40.000 15.000

495.236 300.000

49.626

495.236 349.626

5.405 33.585

2021 2020 (*)

4.160.235 3.089.044

91.659

124.163

1.628.552

492.798

128.404

47.467

88.099

72.957

2.151.940

506.279

127.878

11.569

959.447 -773.084

687.745

3.200.788

903.406

3.862.128
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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.

https://www.rembrandthuis.nl/wp-content/uploads/2022/05/jaar
rekening-2021.pdf

Open


