ANBI gegevens DAF Museum
Het DAF Museum is een stichting met als naam, “De Vrienden van het DAF museum”.
Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01

Contactgegevens:
DAF Museum
Straat:

Tongelresestraat 27

Plaats:

Eindhoven

Tel:

040 2444364

Email:

info@daf-museum.nl

Website:

www.dafmuseum.nl

Samenstelling stichtingsbestuur:
Voorzitter:

Marc van Doorne

Vicevoorzitter/Externe Betrekkingen: Geert Vermeer
Penningmeester:

John Merkx

Secretaris:

Casper Böhme

Conservator:

Rob Kieft

Bestuurslid:

Duco Zoomer

Bestuurslid:

Rob Appels
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Beleidsplan DAF Museum

1. Missie van het DAF Museum.

2. Kerntaken
i. Het beheren van het industrieel erfgoed van DAF vanaf de oprichting in
1928.
ii. Het verzamelen van producten, documenten, foto’s en films.
iii. Het verzamelen van memorabilia rond de geschiedenis en de
ontwikkeling van DAF.
iv. Het herstellen en conserveren van de collectie voertuigen, componenten,
documenten, foto’s en waar mogelijk films.
v. Het uitdragen van het cultureel en industrieel erfgoed van DAF door:
•

De collectie overzichtelijk tentoon te stellen en toe te lichten voor
het publiek;

•

De documentatie te preserveren en op te slaan in een
archiefgedeelte en een Documentatiecentrum;

•

Vanuit het Documentatiecentrum informatie ter beschikking te
stellen aan het publiek voor studie, publicaties of genoegen.

*Definitie (uit Wikipedia):
Industrieel erfgoed heeft betrekking op voortbrengselen van de mens ten behoeve van de
dagelijkse arbeid- bv. fabrieksgebouwen, bruggen, molens- en in globo alle materiële sporen van
de industriële maatschappij.
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3. Neventaken.
a. Het bevorderen van de verkeersveiligheid en het verkeersveilig gedrag bij kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Dit programma Veilig Verkeer wordt georganiseerd door de afzonderlijke “Stichting DAF
Veilig Verkeer Fonds” en vindt plaats in het DAF Museum . Gestart in 2004 hebben inmiddels
25.000 leerlingen dit programma doorlopen.
b. Het bevorderen van de belangstelling voor (automobiel) techniek en de rol van transport van
goederen bij jongeren in het tweede jaar van VMBO/t, HAVO en VWO middels het in het DAF
Museum gevestigde “Trucknasium”.
4. Ondersteunende activiteiten.
a. Publieksactiviteiten naast het regulier museumbezoek: het tegen betaling ter beschikking
stellen van accommodatie (Dorpsplein, Taveerne, Theater, Bestuurskamer) voor
bijeenkomsten, exposities, recepties en vergaderingen.
b. Winkelverkoop in het DAF Museum van memorabilia, boeken, posters, automobiel
miniaturen, kleding, etc.
c. Verkoop van dranken en kleine etenswaren in het Daffetaria. Bij grotere groepen wordt een
externe cateraar ingeschakeld.
d. Promotie van het DAF Museum ter verhoging van de naamsbekendheid en bevordering van
de groei van het aantal bezoekers. Dit gebeurt via de website, sociale media, brochures,
flyers bij recreatiecentra, redactionele artikelen in gedrukte media, acquisities en intensief
relatiebeheer.
e. Het voeren van de administratie, boekhouding en documentatie voor alle financiële en
daaraan gerelateerde activiteiten in het DAF Museum.

5. Beleid en ambities.
a. Stichting Vrienden van het DAF Museum heeft geen winstoogmerk en draagt zorg voor een
jaarlijks sluitende begroting om de kwaliteit en de continuïteit van het DAF Museum te
waarborgen.
b. Een extra uitdaging daarbij vormt de lage drempel voor het publiek, zodat het DAF Museum
voor iedereen ook qua entreeprijs toegankelijk kan zijn.
c. De Stichting werkt daar waar mogelijk alleen met vrijwilligers in alle geledingen van de
organisatie. Alleen de manager en de facility manager zijn betaalde krachten en worden door
DAF Trucks, hoofdsponsor, daar gedetacheerd.
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d. Centraal in het handelen staat klantgerichtheid in de betekenis van publieksgericht en
klanttevredenheid
e. De Stichting richt zich uitsluitend op door DAF of in relatie met DAF ontwikkelde producten.
f.
6.

Centraal in het handelen van het DAF Museum staan klantgericht in de zin van
publieksgericht en klanttevredenheid (“metingen” uit gastenboek, enquêtes).

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van de Stichting Vrienden van het DAF Museum verrichten hun werkzaamheden
op vrijwillige basis. De Stichting beloond ze hiervoor in lijn met de fiscale regelgeving zoals deze is
vastgelegd door de belastingdienst.
Vergoedingsregeling DAF Museum


De vergoeding per uur is voor de vrijwilligers vastgesteld op € 1.-. In het weekend is de
vergoeding € 1,25.



Uren die buiten de regulieren openingstijden gemaakt worden en waar een bestuurslid of lid van
het coördinatieteam toestemming voor heeft gegeven staat een vergoeding van € 4.45/uur.



Een percentage van 10% over de urenvergoedingen wordt weggeschreven als winkeltegoed. De
vrijwilliger kan hiermee alleen artikelen in de winkel van het DAF Museum kopen. Het bedrag dat
open staat, is maximaal € 90/jaar en mag een jaar worden meegenomen.



Op artikelen uit de DAF Museumwinkel, met uitzondering van boeken, die niet gekocht worden
van het winkeltegoed, krijgt de vrijwilliger een korting van 20% op de aangegeven prijs. Op
boeken wordt geen korting gegeven.



Alle vrijwilligers krijgen een vergoeding van hun huis naar het DAF museum van € 0,14 per
kilometer.



De maximale uitgekeerde vergoeding, voor de urenvergoeding inclusief het reisgeld mogen
samen maximaal:
o € 150,- per maand zijn.
o € 1.500,- per jaar zijn.
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Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2016
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
€ 19 k
Vorderingen
€ 82 k
Liquide middelen
€ 857 k

€ 691 k

€ 958 k
Totaal activa

€ 1.649 k

Passiva
Vermogen
Bestemmingsreserve € 1.057 k
Reserve aankoopfonds €
69 k
€ 1.126 k
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

€ 223 k
€ 231 k
€ 69 k
€ 1.649 k
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Staat van baten en lasten 31 december 2016
Baten
Verworven bijdragen
Eigen inkomsten
Rente
Totaal

€ 169 k
€ 360 k
€ 2k
€ 531 k

Personeel
Huisvesting
`
Algemene kosten
Collectiebeheer
PR en documentatie
Afschrijving
Rente en bankkosten
Totaal

€ 91 k
€ 166 k
€ 44 k
€ 23 k
€ 33 k
€ 64 k
€ 14 k
€ 435 k

Lasten

Schenkingen
Schenkingen aan het DAF Museum worden aangewend voor:
• Uitbreiding van de collectie,
• Aanpassingen expositie,
• Investeringen binnen het museum in samenspraak met de schenker.
De schenkingen worden bij het resultaat geboekt en zo verder meegenomen in de financiële
verantwoording.
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