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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.
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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?
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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).
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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.
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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
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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.
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	18_ML: Marc van Doorne (erevoorzitter), Rob Kieft (conservator)
	51_ML: Het DAF Museum stelt zich ten doel om het in eigendom of in bruikleen verworven of

te verwerven cultureel historisch erfgoed van DAF te registreren, te beheren, te

behouden, selectief uit te breiden en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten.
	53_ML: Het beleidsplan omvat de volgende doelen: 
1. Het beheren van het industrieel erfgoed van het merk DAF en de oprichters vanaf de aanvang in 1928 tot en met heden. 
2. Het verzamelen van DAF producten, documenten, foto’s, films, modellen en memorabilia.
3. Het conserveren en waar nodig herstellen van de collectie voertuigen, componenten, documenten, foto’s en waar mogelijk films.
4. Het uitdragen van het industrieel erfgoed van DAF door:
a. De collectie overzichtelijk ten toon te stellen en toe te lichten voor het publiek.  
b. De documentatie te preserveren en op te slaan in het archiefgedeelte van het documentatiecentrum.
c. Door vanuit het documentatiecentrum informatie en publicaties ter beschikking te stellen aan het publiek
5. UItvoeren van educatieve kerntaken: DAF Veilig Verkeer Fonds, Trucknasium.
Het museum is 6 dagen per week open (muv enkele feestdagen).
	54_ML: De inkomsten van de stichting bestaan uit verworven bijdragen van sponsoren, donateurs en vrienden. Daarnaast heeft de stichting eigen inkomsten die bestaan uit entreegelden, verkopen van de winkel, het restaurant en het archief, verhuur van ruimtes voor vergaderingen en evenementen e.d.
	56_ML: Vrijwilligersvergoeding is afgestemd op de richtlijnen die vastgesteld zijn door de overheid.
	57_ML: We hebben deelgenomen aan een actie van Albert Heijn en dat heeft geleid tot bezoeken van 130 volwassenen en 28 kinderen aan ons museum. 
We hebben meegewerkt aan Koningsdag in Eindhoven door het beschikbaar stellen van diverse voertuigen. De DAF Kini waarin ZM Koning Willem-Alexander en ZKH Prinses Amalia reden was door het museum geprepareerd en ter beschikking gesteld.
Er zijn twee exposities georganiseerd: Burki (illustrator van DAF voertuigen) en Michelotti (ontwerper van o.a. DAF personenwagens). In het kader van de tentoonstelling van Michelotti is de Italiaanse ambassadeur Giorgio Novelle uitgebreid in het DAF Museum op bezoek geweest. 
Het DAF Museum heeft meegedaan aan “Toppers van eigen bodem“ op SBS 6.
	55_ML: De inkomsten worden besteed aan vrijwilligersbijdragen, huisvestingskosten (onderhoud, energie), instandhouding en uitbreiding van de collectie, PR en documentatie, algemene beheerskosten, exposities, rentelasten en aflossing van leningen. 
Het vermogen wordt aangehouden op spaarrekeningen en rekening courant.
	56: 
	_MLT: 
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	57: 
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	knop: 
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	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 2610106
	6_GT: 38732
	7_GT: 
	5_GT: 28972
	3_GT: 7500
	8_GT: 899939
	4_GT: 2617606
	9_GT: 967643
	10_GT: 3585249

	3: 
	7_GT: 242348
	6_GT: 
	8_GT: 639942
	2_GT: 2554846
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 91329
	4_GT: 56784
	10_GT: 3585249
	5_GT: 2611630

	4: 
	7_GT: 236189
	6_GT: 
	8_GT: 720583
	2_GT: 2512818
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 152360
	4_GT: 56784
	10_GT: 3678734
	5_GT: 2569602

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 2773348
	6_GT: 34897
	7_GT: 
	5_GT: 33912
	3_GT: 7500
	8_GT: 829077
	4_GT: 2780848
	9_GT: 897886
	10_GT: 3678734

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De collectie historische voertuigen en accessoire is als pm-post in de balans opgenomen. De panden zijn eigendom van de stichting en er is een eeuwigdurend opstalrecht en erfdienstbaarheidsrecht opgenomen in de activa van in totaal €302.750. De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en voor zover noodzakelijk geacht wordt rekening gehouden met mogelijke incourantheid. De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid. Het Eigen Vermogen van de stichting bestaat uit Bestemmingsreserve en Overige reserves. Het netto resultaat is volledig toegevoegd aan de Bestemmingsreserve. De Overige reserves bestaat uit een fonds dat specifiek is bestemd voor het financieren van aankopen ten behoeve van de collectie en voor restauraties. De post Voorzieningen is bestemd voor groot onderhoud aan het museumcomplex en is opgenomen tegen nominale waarde. De Langlopende schulden bestaan uit twee leningen die opgenomen zijn in 2019 met een looptijd van 25 jaar. De Kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde en bestaan voornamelijk uit aflossingsverplichtingen binnen een jaar van de langlopende schulden en crediteuren. De enige verplichting die niet uit de balans blijkt betreft een jaarlijkse huurverplichting van het depot (€54k)
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	3_ML: De baten van de Stichting bestaan uit sponsorgelden van een aantal bedrijven, donaties van particulieren (donateurs en vrienden) en eigen inkomsten uit entree, winkelverkopen, restaurantverkopen en verhuur van zalen. In het verslagjaar is ook een overheidssteun ontvangen in verband met corona ter dekking van de vaste kosten (TVL) van €112k. Verder is een subsidie van €5k ontvangen voor de ontwikkeling van een audio guide.

De Stichting heeft geen personeel in dienst. De personeelskosten bestaan uitsluitend uit vrijwilligersvergoedingen waarbij rekening is gehouden met de wettelijke rrichtlijnen die hiervoor gelden. Alle lasten zijn toe te rekenen aan het boekjaar. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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	_MLT: 
	knop: 




