Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 3 4 8 5

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

Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Telefoonnummer

0 2 3 5 1 6 0 9 6 8

E-mailadres

info@teylersmuseum.nl

Website (*)

www.teylersmuseum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 6 9 8 4 2 9 0
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Monumenten
Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6 8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. S. Kaatee

Secretaris

dhr. E.H. Huisman

Penningmeester

mevr. C.E. Visser

Algemeen bestuurslid

mevr. C. Quadekker

Algemeen bestuurslid

dhr. W. van Saarloos

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

dhr. N. Teves

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?

Het beheren, exploiteren, financieren, steunen en instandhouden van het museum en
de verzamelingen, daaronder begrepen de biliotheek, van de te Haarlem gevestigde
stichting: Teylers Stichting, welke stichting is ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam onder nummer 41222020,
(hierna te noemen Teylers Stichting) zomede te verrichten alle handelingen welke
daarmee in de ruimste zin in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan
bevorderlijk kunnen zijn.

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?

In Teylers Museum stappen bezoekers letterlijk ín de geschiedenis. Het museum is
erfgoed van wereldklasse. Nergens is zo'n uitzonderlijk authentieke tijdscapsule over
het delen van kunst en kennis tussen 1780 en nu bewaard gebleven. Het is een plek
waar bezoekers een onvergetelijke ervaring beleven, die ze willen delen met anderen.
Teylers is het eerste en oudste museum van Nederland. Maar het was ook een
werkplaats, waar de collecties in laboratoria en kunstenaarsatelies werden gebruikt.
De collecties vormen samen met het gebouw een unieke erfenis uit de Verlichting. Met
deze erfenis kunnen we vragen van nu duiden en vanuit het heden terugkijken naar
het verleden. Kuynst en kennis zijn hier aan elkaar gesmeed: Teylers is Einstein én
Michelangelo.
Sinds 2011 (Werelderfgoeddossier) is een denkomslag doorgemaakt, waarbij de
puzzelstukken van collecties, geschiedenis en gebouw op het plaats vielen. Het
onderzoek naar onze herkomst heeft geresulteerd in nieuw elan en een nieuwe missie.
Eind 2021 zal het Pieter Teylers Huis, het voormalig woonhuis van 'founding father'
Pieter Teyler, als nieuwe vleugel aan het museum worden toegevoegd.

Subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente
Haarlem en overige subsidies, alsmede eigen inkomsten uit entreegelden,
zaalverhuur, bijdragen van vriendenfondsen en private fondsen voor specifieke
projecten.
Ten behoeve van de restauratie van het Pieter Teylers Huis heeft het museum een
grote subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bijdragen
van vele anderen, waaronder de gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

Tentoonstellingen, publieksactiviteiten, marketing, (onliine) communicatie, educatie,
collectie-aankopen (kunst en wetenschap), collectiebeheer en -behoud,
bedrijfsvoering, beveiliging, onderhoud van de monumentale gebouwen en
presentaties, restauratiewerkzaamheden, etc etc.
Het museum heeft drie (spaar/betaal)rekeningen. Het museum heeft zelf geen
beleggingen.

https://www.teylersmuseum.nl/nl/over-het-museum/organisatie/wat-we-doe
n/jaarverslagen/TeylersActiviteitenplan20172020.pdf

Open

De Raad van Toezicht geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. Leden hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de
directie vast. De bezoldiging van de directie bedroeg €139.030 en bleef daarmee
ruimschoots binnen het gestelde WNT-maximum van €201.000. Het contract met de
directeur is een contract voor onbepaalde tijd.
De beloning van medewerkers van Teylers Museum vindt plaats conform de
salarisschalen van de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.

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.

In de lange geschiedenis van Teylers Museum was het jaar 2020 een uitzonderlijk
jaar. Vanwege het coronavirus was het museum in totaal 111 dagen gesloten voor
het publiek, hetgeen resulteerde in bijna een halvering van het bezoekersaantal: in
2020 brachten 70.468 mensen een bezoek aan Teylers.
De tentoonstelling 'Dinomakers' was een publiekslieveling bij families met kinderen,
met meer dan 6500 bezoekers in de voorjaarsvakantie. Kort daarna
moest 'Dinomakers' sluiten. Gelukkig konden we deze verlengen tot na de
zomervakantie.
Tegen de trend in organiseerden Teylers in het najaar wél de geplande
John Constable-tentoonstelling om zo buitenlandse kunst van hoog niveau naar
Nederland te brengen. Ook deze zeer positief gerecenseerde tentoonstelling konden
we verlengen tot eind juni 2021.
Dankzij de coronapandemie zijn de mogelijkheden om langs digitale weg in contact
te blijven met iedereen enorm toegenomen. Binnen enkele dagen na het begin van
de eerste lockdown organiseerden we de eerste livestream rondleiding op Instagram.
Vele rondleidingen, blogs, vlogs en filmpjes zijn nu toegevoegd aan de website. We
organiseerden digitale live rondleidingen voor onze Vrienden. Bijzonder was de
samenwerking met violiste Tosca Opdam, die filmpjes opnam met klassieke
muziekfragmenten, geïnspireerd op werk van John Constable.

Url van het activiteitenhttps://www.teylersmuseum.nl/nl/over-het-museum/organisatie/wat-we-doe
verslag. Vul de link in waar het n/jaarverslagen/TeylersMuseumActiviteitenplan20212024.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open

+

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

Totaal

3.877.688

0

724.942

23.557

€

€

+

6.884.888

4.626.187

2.258.701

0

2.258.701

0

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva

€

€

€

€

0

+

€

€

€

€

€

€

2.327.567

8.652.003

818.036

1.431.979

1.041.645

3.032.776

+

€

€

€

1.104.294
0

€

0

0

1.110.294

519.634

31-12-2019 (*)

1.223.273

31-12-2020

€

€

€

€

€

€

+

6.884.888

644.690

1.546.246

953.060

2.110.964

1.629.928

Het Eigen Vermogen had per 31 december 2020 een omvang van € 2.327.567, bestaande uit de Algemene Reserve van € 1.223.273 en de
Bestemmingsreserve Nalatenschappen van € 1.104.294. Het Eigen Vermogen is ten opzichte van 31 december 2019 toegenomen met € 697.639. De
solvabiliteit bedroeg 26,90 (in 2019: 23,95) en de liquiditeit 8,01 (in 2019: 7,14). Laatstgenoemd percentage is voor Teylers Museum hoog en houdt
verband met de vooruit ontvangen bijdragen voor de restauratie van het Pieter Teylers Huis en de extra coronasubsidie van het Ministerie van OCW.

8.652.003

€

Liquide middelen

6.565.666

€

5.336.466

€

Effecten

€

€

0

€

+

€

€

1.214.138

15.062

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.086.337

€

Voorraden

€

0

€

Financiële vaste activa

€

€

2.086.337

€

Materiële vaste activa

+

€

0

€

31-12-2019 (*)

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

Immateriële vaste activa

31-12-2020

Activa

1 2 – 2 0 2 0

3 1 –

Balans

Balansdatum

2
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

983.352

€

2.184.719

Subsidies van overheden

€

7.830.260

€

3.840.238

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

497.994

€

56.250

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

8.328.254

€

3.896.488

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

15.581

Giften en donaties van particulieren

€

340.680

€

927.161

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

262.993

€

280.493

Overige giften

€

161.110

€

198.500

Giften

€

764.783

€

1.406.154

Financiële baten

€

169

€

715

Overige baten

€

-921.811

€

-592.727

+

+

+
9.154.747

€

6.910.930

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

120.517

€

200.526

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

311.550

€

712.332

Communicatiekosten

€

129.636

€

106.931

Personeelskosten

€

2.896.390

€

2.809.195

Huisvestingskosten

€

3.761.158

€

1.892.766

Afschrijvingen

€

185.950

€

161.017

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

1.051.908

€

1.082.219

Som van de lasten

€

8.457.109

€

6.964.986

Saldo van baten en lasten

€

697.638

€

-54.056

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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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.

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

In 2020 overschaduwde de coronapandemievrijwel alle activiteiten en daarmee ook de
behaalde resultaten. Vanwege de pandemie en het grote restauratieproject van Pieter
Teylers Huis wijkt de jaarrekening 2020 sterk af van het gebruikelijke beeld.
De langdurige sluiting van het museum zorgde voor een onverwachte en aanzienlijke
terugval van het bezoekersaantal. Daardoor vielen inkomsten uit entree, zaalverhuur,
winkel en horeca voor een substantieel deel weg. Desondanks werd in 2020 totaal
toch nog voor € 2.085.019 aan eigen inkomsten gegenereerd, voor 50% afkomstig uit
publieksinkomsten en voor 50% afkomstig van particuliere schenkers, bedrijven
en fondsen.
De structurele subsidies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
andere reguliere overheidsbijdragen bedroegen samen € 3.373.077. Vooral vanwege
de extra subsidie van het Ministerie van OCW in het kader van de coronapandemie
(RAOCCC) van € 1.441.200 is er een positief exploitatieresultaat behaald.
Dit resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Verwacht wordt dat dit bedrag
in 2021 hard nodig zal zijn om de financiële gevolgen van de langdurige sluiting op te
vangen. Bovendien ontving het museum een grote subsidie van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed ten behoeve van de restauratie en openstelling van
Pieter Teylers Huis van € 2.468.078. Ook deze bijdrage wordt deels in 2021 besteed.
Daarmee kwam het totaal aan subsidies in 2020 uit €7.830.260.

https://www.teylersmuseum.nl/nl/over-het-museum/organisatie
/wat-we-doen/jaarverslagen/TeylersJaarverslag_2020.pdf

Open

