Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Bonami Spelcomputers

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 6 3 0 6 8

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

Kapelstraat 50 8162 WD Epe

Telefoonnummer

0 6 4 6 4 2 3 3 9 7

E-mailadres

info@spelcomputermuseum.nl

Website (*)

https://computermuseum.nl

RSIN (**)

8 1 8 3 7 4 4 2 1

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Expositie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 0

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

J. Groenewold

Secretaris

G. Vermeulen

Penningmeester

N. Groenewold-Slegers

Algemeen bestuurslid

R. van Breemen

Algemeen bestuurslid

D. Borgdorff

Overige informatie
bestuur (*)

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?

De stichting heeft ten doel het verzamelen en bewaren van computers en
spelcomputers, het verzorgen van alle merchandise en aanverwante goederen, het
tentoonstellen van computers en spelcomputers en het bespeelbaar houden of maken
van spelcomputers voor publiek.
In het museum laten we de ontwikkeling van de computer en de spelcomputer zien.
Omdat het voor alle generaties leerzaam en boeiend is om te zien en te ervaren dat
waarmee je nu, op dit moment bezig bent, een historie heeft. Het is ergens begonnen.

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?

1. het verwerven van computers en spelcomputers;
2. het in stand houden van een museum;
3. het in het museum tentoonstellen van computers van derden;
4. het in het museum tentoonstellen en laten bespelen van spelcomputers van derden;
5. het organiseren van beurzen, bijeenkomsten en informatiedagen;
6. het gebruik maken van het internet in de breedste zin van het woord;
7. ruilen, verkrijgen van donaties en in- en verkoop;
8. speelgelegenheden creëren door huur of aankoop.
De werkzaamheden genoemd onder 1, 2, 3, 4 en 6 genoemd vinden onafgebroken
plaats. Het museum is alle dagen van de week geopend.
De werkzaamheid onder 5, het organiseren van beurzen, vindt enkele keren per jaar
plaats.
De werkzaamheden onder 7 en 8 genoemd vinden incidenteel plaats.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting bestaan voor 80 procent uit de opbrengsten uit entree
en de verkoop van consumpties aan de bezoekers van het museum. Het museum is
het hele jaar geopend op zes dagen per week van 10 tot 17 uur.
Het museum biedt een werk- en verblijfsplek aan mensen die, om wat voor reden dan
ook, niet kunnen deelnemen aan de “echte” economie. Dat zorgt voor ongeveer 18
procent van de inkomsten van de stichting.
De stichting organiseert vier keer per jaar een retrobeurs. De retrobeurs en de overige
dienstverlening zorgt voor ongeveer 2 procent van de inkomsten.
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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).

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

De inkomsten worden besteed aan de bedrijfsvoering van het museum, zoals huur van
het gebouw waarin het museum is gehuisvest, energiekosten, huur en onderhoud van
de collectie, vergoedingen aan de vrijwilligers, kosten internet en marketing.

https://computermuseum.nl/uploads/2018/04/beleidsplan-stichtin
g-computermuseum-2017.pdf

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

De vijf bestuursleden krijgen geen enkele financiële vergoeding.
De vrijwilligers ontvangen ten hoogste de door de belastingdienst toegestane
vrijwilligersvergoeding.
Er is geen personeel in loondienst.
Er wordt gebruik gemaakt van inkoop van diensten van derden.

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.

Overzicht van de activiteiten in het boekjaar 2019:

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

Open

Verhuizing van het museum naar een locatie die meer zekerheid biedt voor de
toekomst (het huurcontract van de vorige locatie kon met een korte opzegtermijn
worden opgezegd)

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 1 9

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

31-12-2019

31-12-2018 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

20.680

Financiële vaste activa

€

26.250

€

46.930

+

Voorraden

€

4.500

€

450

Vorderingen &
overlopende activa

€

20.287

€

55.310

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

17.780

€

26.250

€

44.030

3.565

€

+

1.902

+
€

28.352

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

75.282

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

70.928

31-12-2018 (*)

€

+

+
€

70.928

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

4.354

Totaal

€

75.282

+
€

82.684

82.684

57.662

+
€

31-12-2019

€

€

€

Totaal

+

Passiva

101.692

€

19.008

€

101.692

+

+

De vordering op de balans per 31 december 2018 van € 55.310 bestaat voor een gedeelte groot €.50.000 uit een vordering op de verhuurder van het
toenmalige pand aan de Westerlaan in Zwolle. Het betreft een vergoeding van de te maken verhuiskosten bij het einde van het huurcontract, welk beding
deel uitmaakte van het toenmalige huurcontract. Deze vordering bestaat weliswaar op 31 december 2018, maar de kosten van de verhuizing zijn gemaakt
in de jaren 2018 en 2019. Dit activum moet dan ook voor de helft worden toegerekend aan het boekjaar 2019.
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

196.216

+

€
€

0

197.504

+
0

€
€

130

+

€
€

130

184

+
184

€
€

30.544

19.211

+

+

€

226.890

€

216.899

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

16.355

€

14.914

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

3.905

€

2.387

Personeelskosten

€

19.939

€

12.760

Huisvestingskosten

€

117.770

€

53.650

Afschrijvingen

€

5.263

€

4.407

Financiële lasten

€

1.915

€

2.005

Overige lasten

€

73.499

€

47.695

Som van de lasten

€

238.646

€

137.818

Saldo van baten en lasten

€

-11.756

€

79.081

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

De post "overige lasten" 2019 is inclusief €.22.808 nagekomen lasten van voorgaande
jaren.

Open

