Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Deventer Verhaal
6 1 8 9 8 4 4 9

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

Keizerstraat 33
0 5 7 0 8 5 5 9 5 0

E-mailadres

info@deventerverhaal.nl

Website (*)

deventerverhaal.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 4 5 3 8 1 9 7

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Monumenten

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2 1

Aantal medewerkers (*)

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

Hans Magdelijns (voorzitter)

Secretaris

Caroline Koldeweij-Verhoeven (secretaris)

Penningmeester

Hans Heilen (penningmeester)

Algemeen bestuurslid

Hans Gerritsen

Algemeen bestuurslid

Chris Dutilh

Overige informatie
bestuur (*)

Ewout van der Horst (Directeur-bestuurder)

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?

Deventer Verhaal wil een bijdrage leveren aan een betere kwalitatieve en kwantitatieve
exploitatie van het cultureel erfgoed in Deventer. Deventer verhaal zorgt voor een
aansprekend programma en daarmee voor verbetering van het culturele en historische
product. Daarmee draagt de stichting bij aan de positieve beleving van de stad en zijn
erfgoed voor de eigen inwoners en voor bezoekers uit het binnen- en buitenland.

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?

Deventer Verhaal is een museale organisatie met een brede taak om het erfgoed van
Deventer onder de aandacht van het publiek te brengen. Als bewaker van de stedelijke
schatkamer beheert en onderhoudt de stichting de historische collectie van Deventer.
Op basis van deze museale collectie presenteren wij de lokale geschiedenis en
kunstschatten in Museum de Waag. De stedelijke speelgoedcollectie vormt de basis
van ons Speelgoedmuseum. Met tijdelijke tentoonstellingen, activiteiten, evenementen
en pr-campagnes zoeken we steeds de verbinding van inwoners en toeristen met de
verhalen van Deventer. De ambitie van de stichting is om zich door te ontwikkelen tot
een brede erfgoedorganisatie die de sleutelpositie vervult bij de presentatie van het
Deventer erfgoed. Wij willen de aanjager en innovator zijn in het vertellen van typisch
Deventer verhalen. Als spin in het web van de lokale erfgoedsector willen wij
samenwerkingsverbanden smeden en beeldbepalende publieksprojecten initiëren. Niet
alleen onze eigen museale collectie vormt daarbij de inspiratiebron, maar ook de
collecties van andere collectiebeheerders in de stad zoals de Athenaeumbibliotheek,
Stadsarchief Deventer en Archeologie Deventer. Het Speelgoedmuseum ontwikkelt
zich geleidelijk tot nationaal boegbeeld van het erfgoed op het gebied van spel en
speed.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies. Fondsenwerving. Entreegelden. Sponsoring.
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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).

Middelen worden besteed aan de uitvoering van ons programma: realiseren van
spraakmakende tentoonstellingen, museaal beheer van de gemeentelijke collecties,
organiseren van activiteiten en evenementen binnen en buiten de musea.
Het vermogen wordt aangehouden op bank- en spaarrekeningen.

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

https://deventerverhaal.nl/anbi

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

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. De arbeidsvoorwaarden van de
directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de Wet
Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector. Deventer
Verhaal volgt de Museum CAO.

Open

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.

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

https://deventerverhaal.nl/nieuws

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

15.019

€

21.290

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

15.019

Voorraden

€

7.774

€

13.131

Vorderingen &
overlopende activa

€

111.096

€

124.518

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

1.257.338

€

473.597

+
€

21.290

+
€

1.376.208

+

611.246

+
Totaal

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

€

1.391.227

https://deventerverhaal.nl/anbi

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

100.000

€

Bestemmingsreserve

€

80.000

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
254.763

€

+

632.536

178.673

+

€

434.763

€

278.673

Bestemmingsfondsen

€

25.100

€

26.391

Voorzieningen

€

25.000

€

0

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

906.364

Totaal

€

1.391.227

€

+
€

100.000

€

327.472

€

632.536

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

1.478.562

€

1.461.301

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

155.824

€

101.133

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

1.634.386

€

1.562.434

Baten sponsorbijdragen

€

39.374

€

17.668

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

€
€

99.863

209.397

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.773.623

1.789.499

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

30.741

€

55.328

Personeelskosten

€

737.379

€

789.840

Huisvestingskosten

€

449.845

€

465.555

Afschrijvingen

€

9.577

€

10.225

Financiële lasten

€

1.578

€

1.338

Overige lasten

€

450.783

€

402.478

Som van de lasten

€

1.697.533

€

1.729.214

Saldo van baten en lasten

€

76.090

€

60.285

€

17.630

4.450

€

+

+
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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.

https://deventerverhaal.nl/anbi

Open

