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Jaarrekening 2021 (verkort) 

Alle bedragen luiden in hele euro’s, tenzij anders vermeld. De balans is opgenomen na 

resultaatverdeling. De algemene grondslag voor het opstellen van deze jaarrekening is 

de richtlijn RJk C1. De cijfers over 2020 zijn – waar nodig – geherrubriceerd en/of 

aangevuld teneinde vergelijking met 2021 mogelijk te maken. Alle voorzieningen zijn 

opgenomen tegen de contante waarde van lopende en toekomstige verplichtingen. 

 

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert 

als een toegezegd pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP. 

De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. 

Kosten en baten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben en 

opgenomen voor de nominale waarde. 
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Balans 31/12/2021  31/12/2020 

Activa      

      

Vaste activa  2.328.316   1.661.208 

  Materiële vaste activa 2.327.862   1.660.754  

  Financiële vaste activa 454   454  

      

Vlottende activa  2.017.960   2.048.592 

      

 Vorderingen      

      

  Debiteuren 55.681   12.577  

  Bel. en premies soc. verz. 80.828   126.281  

  Ov. vord. en overl. Activa 382.727   500.494  

  Voorraden 41.788   39.877  

 Liquide middelen 1.456.936   1.369.363  

      

      

Totaal activa  4.346.276   3.709.800 

  

 

 31/12/2021  31/12/2020 

Passiva      

      

Eigen vermogen  1.709.144   1.491.047 

      

Vrij besteedbaar      

 Algemene Reserve 775.043   107.581  

 Bestemmingsreserves 360.662   829.823  

         

Niet vrij besteedbaar      

 Bestemmingsfondsen 
 

573.439 
  

 

553.643 
 

      

Voorzieningen  618.895   661.859 

        

Langlopende schulden  405.389   92.591 

  Lening Offshore 

  NOW-1/Loonheffing 

  Huurkorting 

82.303 

278.599 

44.487 

  

92.591 

0 

0 

 

         

Kortlopende schulden  1.612.848   1.464.303 

      

  Crediteuren 3.400   241.371  

  Bel. en pr. soc. verz. 210.297   211.511  

  Overbruggingskrediet 

  Ov. sch./overl. Pass. 

250.959 

1.148.192 
  

0 

1.011.421 
 

      

      

      

Totaal passiva  4.346.276   3.709.800 
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Staat van Baten en Lasten 

 
 Rekening Begroting Rekening 
 2021 2021 2020 

BATEN       
A. Opbrengsten  3.304.356  4.663.834  1.693.487 
Directe Opbrengsten 614.987  978.900  686.876  
Indirecte Opbrengsten 339.267  461.000  143.455  
Overige bijdragen 2.350.102  3.223.934  863.156  
       
B. Bijdragen  5.725.483  5.362.450  5.730.666 
- Gem. R’dam cultuurplan 5.282.500  5.326.950  5.222.500  
- Gem. R’dam doelsubs. 39.656  35.500  35.500  

- Noodsteun 403.327  0  472.666  

Som der baten  9.029.839  10.026.284  7.424.153 

       
LASTEN       
       
C. Beheerslasten  3.509.604  2.984.148  3.675.311 
       
D. Activiteitslasten  5.302.626  6.891.120  4.733.256 
       

Som der lasten  8.812.230  9.875.268  8.408.567 

       
Rentebaten 
 

 
     489 

 
 

600 
 

 
4.167 

 

       
SALDO EXPLOITATIE  218.098  151.616  -980.247 
       

Mutatie best. reserve 
 
Mutatie best. fondsen 

 
 

-35.381 
 

 19.798 
 

0 
 

0 

 
 

0 
 

-176.393 
 
Saldo resultaatbestemming 
naar algemene reserve 

 233.681  151.616  -803.854 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 

 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële activa 

 

Dit betreft IT systemen, inbraakbeveiliging en daarmee samenhangende installaties, 

verbouwingskosten en investeringen in horeca en de inrichting van het nieuwe 

Leuvepaviljoen. Het financieel vast actief betreft een aandeel in de Rederij Oosterschelde. 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen     

     

  31-12-2021  31-12-2020 

     

Debiteuren  55.681  12.577 

Nog te ontvangen omzetbelasting  80.828  126.281 

Vooruitbetaald en overig  382.727  500.494 

Voorraden  41.788  39.877 

     

Saldo  561.024  679.229 

     

Liquide middelen  31-12-2021  31-12-2020 

     

Kasgeld en wisselgeld  200  1.425 

ABN AMRO Bank rekening courant  253.562  62.768 

ABN AMRO ICMM rekening  0  24 

ABN AMRO Spaarrekeningen  1.205.000  1.305.000 

Kruisposten  -1.826  146 

     

Saldo  1.456.936  1.369.363 
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Eigen Vermogen 

 

 

Algemene Reserve 

Na mutatie van het resultaat over 2021 en de herschikking van reserves bedraagt de 

Algemene Reserve – gedefinieerd als weerstandsvermogen – € 775.043 (2020:  

€ 107.581). Het weerstandsvermogen zou voor 2022 tenminste € 800.000 moeten zijn 

op basis van de uitgebreide eigen risico analyse. De ratio van 0,97 is matig. 

Bestemmingsreserves 

De Reserve Groot onderhoud is in 2019 na onderbouwing door een ontwikkeld Meerjaren 

Onderhoudsplan gereclassificeerd naar een Voorziening Groot Onderhoud, in lijn met per 

1 januari 2019 gewijzigde regelgeving over de omgang met groot onderhoud (RJ 212). 

Het resterende deel van de Reserve Groot onderhoud is aangehouden als Reserve 

Restauraties. Omdat de laatste jaren voor grote restauraties in projectvorm extra gelden 

worden geworven is besloten een deel van deze reserve te laten vrijvallen naar de 

Algemene Reserve. 

De bestemmingsreserve Aankopen Verzameling is gevormd voor het verwerven van 

unieke stukken voor de collectie wanneer deze zich aandienen. Er is geen aankoopbeleid 

ten laste van de exploitatie, afgezien van boeken. In voorkomende gevallen kunnen 

unicaten worden verworven met hulp van vrienden of sponsoren. 

 

 

Balans 

01/01 

2021 

Toev. 

 

Onttr. Reclass Balans 

31/12 

2021 2021 2021 2021 

      

Algemene Reserve      

      

Algemene Reserve (A) 107.581 233.681 0 433.781 775.043 

       

Bestemmingsreserves      

      

- Aankopen Verzameling 113.332    113.332 

- Tentoonstellingen 132.710  -35.380  97.330 

- Herinrichting Gebouw 50.000    50.000 

- Restauraties 533.781   -433.781 100.000 

      

Totaal 

bestemmingsreserves (B) 

829.823  -35.380 -433.781 360.662 

      

Bestemmingsfondsen      

      

- Wetenschap 21.095  -21.095  0 

- Vrienden 48.485  -4.900  43.585 

- Paviljoen 484.063 44.500 -31.709  496.854 

-  Maritiem R’dam 0 33.000   33.000 

      

Totaal 

bestemmingsfondsen (C) 

553.643 77.500 -57.704  573.439 

      

Totaal eigen vermogen 

(A+B+C)  

1.491.047 311.181 -93.084  1.709.144 
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De bestemmingsreserve Tentoonstellingen is gevormd voor het opvangen van hoge 

kosten voor speciale tentoonstellingen. Het saldo van de kosten voor realisatie van de 

tentoonstelling Maritieme Meesterwerken is ten laste van deze reserve gebracht. De 

bestemmingsreserve Herinrichting gebouw is gevormd voor verbeteringen aan de 

huisvesting.  

Bestemmingsfondsen:  

Het bestemmingsfonds Wetenschapsbeleid fungeerde als egalisatie tussen ontvangen 

bijdragen van derden voor wetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende 

kosten voor promovendi aan de Erasmus Universiteit. In 2021 is het laatste deel van de 

vooruit ontvangen bijdragen aan het fonds onttrokken. 

Ten laste van het bestemmingsfonds Vrienden MMR – geoormerkt voor aankoop of 

restauratie van incidentele kansen t.b.v. de collectie in de geest van de voormalige 

Vriendenvereniging – is gebracht het schilderwerk aan twee door Rijkswaterstaat 

geschonken boeien. 

Het bestemmingsfonds Paviljoen heeft betrekking op ontvangen geoormerkte baten die 

zijn ingezet voor de realisatie van de werkplaatsen in het nieuwe Leuvehavenpaviljoen. 

Dit bestemmingsfonds is uitgeput voor de kosten die met deze realisatie gemoeid zijn. 

Het resterende saldo heeft betrekking op de uitgaven voor het Paviljoen die zijn 

geactiveerd. Dit saldo wordt uitgeput naar rato van de afschrijvingen op deze activa.  

Het bestemmingsfonds Maritiem R’dam is nieuw en bevat geoormerkte bijdragen voor 

deze in 2022 te realiseren tentoonstelling. 

 

VOORZIENINGEN 

De voorziening voor jubileumuitkeringen bleef op een vergelijkbaar niveau als in 2020. 

Dotatie aan de voorziening voor meerjaren onderhoud heeft plaatsgevonden in lijn met 

het plan. De onttrekkingen waren lager dan gepland door minder activiteit in coronatijd. 

De in 2020 gevormde voorziening voor reorganisatie is in 2021 geheel gebruikt. 

De voorziening voor huisvestingslasten is gevormd op basis van de meest recente 

inzichten inzake de naheffing van servicekosten door de gemeente Rotterdam.  

 

Overzicht verloop voorzieningen 

 

Balans 

31-12-2020 

 

Onttrekking 

 

Dotatie 

Balans 

31-12-2021 

Voorz. Jubileumuitkeringen 50.839 -7.694 8.870 52.015 

Voorz. Meerjarenonderh. Buitencoll. 231.527 -19.737 90.090 301.880 

Voorz. Reorganisatie 379.493 -386.124 6.631 0 

Voorz. Huisvestingslasten 0 0 265.000 265.000 

     

Totaal 661.859 -413.555 370.591 618.895 
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LANGLOPENDE SCHULDEN 

 

Ten behoeve van de realisatie van de Offshore tentoonstelling in 2016 zijn in samen-

spraak met de gemeente aanpassingen aan het gebouw doorgevoerd. Hiervoor heeft het 

museum in 2020 een langlopende schuld opgenomen. Het rentepercentage is op 0 

gesteld; de lening zal vanaf 2021 in 10 jaar renteloos worden afgelost. Het kortlopende 

deel is opgenomen onder Overige schulden en overlopende passiva. In 2021 heeft de 

gemeente nog geen bedragen in rekening gebracht; het kortlopende deel over 2021 is 

toegevoegd aan de kortlopende schulden. 

In het kader van de coronaperikelen is de betaling van een drietal maanden loonheffing 

in 2021 uitgesteld. De aflossing gaat in 36 termijnen. 

Hetzelfde geldt voor de aflossing van de in 2020 ten onrechte ontvangen NOW-1 steun. 

De egalisatie huurkorting heeft betrekking op de huurvrije periode van 3 maanden bij 

ingebruikname van het Paviljoen. Deze valt vrij over de totale looptijd van de huur-

contracten. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Crediteuren  31-12-2021  31-12-2020 

     

Crediteuren  3.400  241.371 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  210.297  211.511 

Overbruggingskrediet Stadsgraanzuiger  250.959  0 

Saldo vakantietoelage  112.888  139.977 

Verlofuren  77.123  89.036 

Belastingdienst – Loonheffing kortlopend deel  109.512  0 

NOW-1, terug te betalen kortlopend  47.448  142.329 

Kortlopend deel Offshore lening 2020+2021  20.576  10.288 

Vooruitontvangen bijdragen  529.086  409.946 

Energiekosten  15.745  24.862 

ICMM gelden  0  83.293 

  235.814  111.690 

     

  1.612.848  1.464.303 

 

Het overbruggingskrediet voor de restauratie van de stadsgraanzuiger is ter beschikking 

gesteld door een tweetal fondsen. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Het Maritiem Museum heeft een huurovereenkomst met de Gemeente Rotterdam voor 

het pand aan de Leuvehaven 1. Deze huurovereenkomst is op 1 januari 2006 ingegaan 

en heeft een looptijd van dertig jaar. De verwachte huurlast voor 2022 is ca. € 442.731 

op basis van wat nu bekend is. Jaarlijks op 1 juli vindt indexering plaats.  

Het Maritiem Museum heeft met de Gemeente Rotterdam ook een huurovereenkomst 

afgesloten voor een gedeelte van het Depot Metaalhof. Deze huurovereenkomst is 

eveneens op 1 januari 2006 ingegaan en heeft een looptijd van 15 jaar. In 2021 is het 

aantal gehuurde vierkante meters uitgebreid met 348 m2. De verwachte huurlast voor 

2022 is € 69.969. Ook deze huur wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. De huurprijs wordt 

nog verhoogd met een bedrag aan servicekosten.  
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In 2021 zijn de oude paviljoens aan de Leuvehaven 50-55 t/m 57, 58, 60, 64, 66, 67, en 

69 t/m 72 gesloopt en is het nieuwe Leuvepaviljoen geopend. Hierin bevinden zich onze 

werkplaatsen, medewerkersfaciliteiten en ijs-, koffie- en wafelsalon Loeve. Het 

huurcontract van de oude paviljoens, ingegaan op 1 januari 1991 is beëindigd. Allonge 1, 

die onderdeel uitmaakte van dit huurcontract betreffende de huur van een buitenterrein 

van 7.065 m2, is nu onderdeel van de huurovereenkomst voor Leuvehaven 50-70 die 

bestaat uit onze werkplaatsen en medewerkersfaciliteiten. 

De huurovereenkomst voor Leuvehaven 50-70 is ingegaan op 1 mei 2021 en heeft een 

looptijd tot 31/12/2035. De huurlast bedraagt in 2022 ca. € 167.866. Voor Leuvehaven 

50 waarin ijs-, koffie- en wafelsalon Loeve is gevestigd is een separate 

huurovereenkomst afgesloten – eveneens met ingang van 1 mei 2021 – met een looptijd 

van vijf plus vijf jaar met de eenzijdige mogelijkheid voor het museum om de huur na 

vijf jaar te beëindigen. De huurlast bedraagt in 2022 ca. € 23.822. 

De huur van een depot aan de Lierenstraat in Ridderkerk wordt per 28 februari 2022 

beëindigd.  

Aan Stichting Erfgoedhavens wordt huur betaald voor de in gebruik zijnde vierkante 

meters water langs de kade. Het contract is aangegaan per 1 januari 2015, met een 

initiële looptijd van vijf jaar. De verwachte huurlast voor 2022 is € 31.446. De huurprijs 

wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de algemene bepalingen 

grondhuur van de gemeente Rotterdam, d.d. 30 januari 2007. 

Het Maritiem Museum heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de 

herziening van de vennootschapsbelasting waarbij ook museale instellingen in principe 

belastingplichtig zouden kunnen zijn of worden. Uit dat onderzoek heeft het bestuur 

geconcludeerd dat er geen aangifteverplichting bestond. In 2019 is een voorlopig verzoek 

tot integrale belastingplicht ingediend bij de Belastingdienst. In januari 2021 is op basis 

van de inventarisatie en in overleg met de adviseur gekozen voor de optie ‘integrale 

belastingplicht’. Dit verzoek is nog in behandeling bij de Belastingdienst.   
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Toelichting op de baten en lasten  

 

Baten 

 

Directe Opbrengsten 

 Rekening  Begroting   Rekening 

 2021  2021  2020 

      

Entree inkomsten 519.541  806.000  583.999 

Rondleidingen en educatief materiaal 16.853  20.876  12.238 

Verkoop museumjaarkaarten 36.588  66.924  46.561 

Lezingen 0  0  550 

Verkoop tekeningen, foto’s, rechten 2.546  13.600  7.987 

Verkoop museumwinkel 39.459  71.500  35.541 

      

      

Totaal directe opbrengsten 614.987  978.900  686.876 

 

De sluitingen als gevolg van de coronacrisis hebben enorme impact gehad op de entree-

en winkelinkomsten. We ontvingen ca. 30% minder bezoekers dan begroot.  

  

Indirecte opbrengsten 

 Rekening  Begroting   Rekening 

 2021  2021  2020 

      

Incidentele verhuringen 19.785  40.000  11.543 

Doorbelaste kosten en incidentele baten 35.107  42.500  15.043 

Verkoop Horeca 284.375  378.500  116.869 

      

      

Totaal indirecte opbrengsten 339.267  461.000  143.455 

 

 

 Rekening  Begroting   Rekening 

Overige bijdragen 2021  2021  2020 

      

Vriendenbijdragen 26.183  25.000  42.443 

Sponsoring (Van Oord/Huisman/Havenbedrijf, etc.) 105.626  100.000  136.301 

Bijdragen overig (privé donaties, kickstart) 72.991  0  28.484 

VriendenLoterij (incl. vaste beneficiënt) 352.811  325.000  314.567 

Bijdragen van derden aan Wetenschapsbeleid 155.000  168.557  158.250 

Bijdrage Verolme Trust aan techniekonderwijs 350.972  109.777  0 

Bijdragen Droom & Daad aan Meesterwerken 187.500  312.500  62.500 

Bijdragen aan Paviljoen 185.000  801.000  3.000 

Bijdragen aan Maritiem R’dam 33.000  0  0 

Bijdragen aan Corona/MarFest/MetrolijnM 94.115  0  0 

Bijdragen aan restauratie Graanzuiger 786.904  1.382.100  77.111 

Bijdragen aan Steiger 0  0  40.500 

      

Totaal overige bijdragen 2.350.102  3.223.934  863.156 

 

Teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de inkomsten en uitgaven met betrekking tot 

het Wetenschapsbeleid worden deze ten gunste, respectievelijk ten laste van de 
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resultatenrekening geboekt. De bijdrage van de Verolme Trust is de culminatie van een 

vijfjarig project waarvan de kosten en baten in 2021 zijn genomen. De bijdrage van 

Droom & Daad voor de tentoonstelling Maritieme Meesterwerken valt lager uit dan 

begroot omdat een deel van de inkomsten al verantwoord is in 2020. De bijdragen aan 

het paviljoen zijn gebruikt voor activa. De inkomsten voor de Graanzuiger zijn die 

waarvoor in 2021 kosten zijn gemaakt. Onder de overige bijdragen zijn ook subsidies 

opgenomen die nog niet zijn vastgesteld per balansdatum. 

 

Bijdragen Gemeente Rotterdam 

De bijdrage voor 2021 van de Dienst Kunst en Cultuur is vastgesteld op € 5.282.500. 

Voor de gemeentelijke subsidie t.b.v. de Cultuurcoaches (€ 35.500) fungeert het 

Maritiem Museum als intermediair naar het Scheepvaart en Transport College (STC). Het 

STC zet deze gelden samen met ons in voor educatieve doeleinden en leerlingbezoeken 

aan het museum. Een additionele bijdrage aan de transportkosten van leerlingen in het 

kader van Techniekeducatie (€ 4.656) is eerder ontvangen maar in 2021 geheel 

verantwoord.  

 

Noodsteun 

De post ‘Noodsteun’ bestaat uit een tweetal bijdragen van de gemeente Rotterdam, te 

weten Noodsteun-III (€ 201.839) en Noodsteun-IV (€ 201.488). Deze laatste is nog niet 

vastgesteld. 

 

Beheerslasten 

 Rekening  Begroting   Rekening 

 2021  2021  2020 

      

Brutolonen en sociale lasten  871.859  728.908  881.444 

Premies/uitkeringen voormalig personeel 0  0  0 

Ingehuurd personeel  18.637  59.100  89.257 

Vorming voorziening reorganisatie 0  0  381.721 

Overige algemene personeelslasten 95.234  83.500  60.910 

Huurlasten  649.040  707.453  523.967 

Servicekosten huisvesting 50.385  111.675  101.817 

Energielasten:  verwarming 130.133  95.000  105.069 

                       elektra 91.999  115.000  103.162 

Schoonmaakkosten 293.883  225.000  224.595 

Beveiligingskosten 114.392  70.000  168.691 

Algemeen onderhoud gebouw, incl. contr. 178.453  167.000  230.163 

Offshorekosten 2016 – zie lening 0  0  102.879 

Kosten naheffing servicelasten (voorziening) 265.000  0   

Overige huisvestingslasten 38.766  48.000  180.931 

Afschrijvingslasten 240.980  151.418  0 

Kantoor- en administratiekosten 108.282  97.094  92.407 

Automatisering 196.836  200.000  281.271 

Overige organisatiekosten 165.725  125.000  147.027 

      

Totaal beheerslasten 3.509.604  2.112.640  2.261.979 

 

De huisvestingslasten vielen opnieuw hoger uit dan begroot, vooral door het nemen van 

een eenmalige kostenpost voor naheffing van servicelasten (€ 265.000,-) door de 

gemeente Rotterdam. De beveiligingskosten waren te positief begroot. De hogere 

schoonmaakkosten zijn veroorzaakt door de uitbereiding van het schoonmaakcontract 



    

Jaarrekening 2021, verkort   / pagina 11 van 14 

met het nieuwe Leuvepaviljoen. De afschrijvingskosten zijn zowel qua begroting als 

kosten samengebracht onder huisvesting. Waar in de begroting nog rekening werd 

gehouden met een aanzienlijk deel aan kosten in de exploitatie is uiteindelijk een groter 

gedeelte van de kosten voor het Paviljoen geactiveerd. Daardoor stegen de afschrijvings-

kosten. De netto afschrijvingskosten na vrijval van een deel van het bestemmingsfonds 

komen uit op een bedrag van 209.271. De overige organisatiekosten vallen voornamelijk 

hoger uit door niet voorziene accountantskosten in verband met verantwoording van 

steunmaatregelen. De juridische advieskosten stegen i.v.m. de naheffing van 

servicekosten door de Gemeente Rotterdam.   

Activiteitslasten 

 Rekening  Begroting   Rekening 

Personeelslasten Collecties 2021  2021  2020 

      

Brutolonen en sociale lasten  2.882.738  2.692.527  3.061.444 

Ontvangen uitkeringen ziektewet 0  0  -13.683 

Ingehuurd personeel: publieksservice 207.409  217.000  208.088 

Overige personeelslasten 83.058  84.500  67.034 

Aankopen verzameling 6.151  3.500  3.373 

Opslag en behoud collecties 147.535  174.940  278.014 

Restauraties en conservering 7.013  20.000  50.447 

Onderzoek en publicaties 17.367  3.000  8.754 

Foto’s, catalogi etc. voor de verkoop 104  1.500  32 

Overige materiële lasten 33.722  33.537  43.138 

Kosten wetenschappelijk onderzoek 109.549  89.030  233.449 

Restauratiekosten Graanzuiger 784.904  1.382.100  77.111 

Directe tentoonstellingskosten 329.836  1.417.026  210.416 

Publieksactiviteiten 64.793  103.000  49.736 

Marketingkosten 247.521  289.500  228.511 

Educatief materiaal 173.870  142.939  45.382 

Overige materiële lasten 207.056  237.021  182.010 

      

      

Totaal activiteitslasten 5.302.626  6.891.120  2.015.422 

 

Personeelslasten Collecties waren licht hoger dan begroot. De overige personeelslasten 

Collecties betreffen kosten voor vrijwilligers, zowel in het museumgebouw als in het 

buitengebied. De kosten bleven binnen budget. De overige personeelslasten Presentaties 

betreffen dienstkleding, kosten van rondleidingen (inclusief corona coulance) en 

maaltijdkosten. De hogere personeelslasten presentaties worden verklaard door meer 

inzet van ingehuurd personeel tentoonstellingsbouw voor Maritieme Meesterwerken en 

vooral Maritieme Ambachten en de inhuur van de met museum Boijmans van Beuningen 

afgesproken extra permanente bewaking voor Maritieme Meesterwerken gedurende 

openingstijden. De brutolonen en sociale lasten voor Presentaties vallen hoger uit door 

de uitbreiding van het aantal (oproep)medewerkers met een variabel urencontract. Hier 

staat minder inhuur van uitzendpersoneel publieksservice tegenover. Teneinde een beter 

inzicht te verkrijgen in de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het Wetenschaps-

beleid worden deze ten gunste/ten laste van de resultatenrekening geboekt. De 

salariskosten m.b.t. wetenschapsbeleid zitten begrepen in de salariskosten van de sector 

Collecties (€ 80.663). De totale kosten voor wetenschappelijk onderzoek komen daarmee 

op € 190.212. Het verschil tussen kosten en inkomsten wordt gedeeltelijk ten laste van 

het bestemmingsfonds Wetenschap gebracht. De kosten voor behoud collecties zijn 
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inclusief de dotatie aan het Meerjaren Onderhoudsplan voor onze buitencollectie. Voor de 

aankopen verzameling is een vast budget, voornamelijk voor boeken. 

Bij Directe tentoonstellingskosten worden de materialen voor tentoonstellingen begroot. 

Door uitstel van te realiseren tentoonstellingen is het werkelijke bedrag lager dan 

begroot. In de begroting waren ook de out of pocket kosten voor het Paviljoen 

opgenomen. Deze zijn uiteindelijk grotendeels geactiveerd. 

In de post Overige materiële lasten zit begrepen de kostprijs van verkochte 

Museumkaarten (€ 34.238). Tevens zijn hierin opgenomen de inkoopkosten van de 

museumwinkel (€ 21.761) en de horeca (€ 106.716).  

In de post Educatief materiaal zit begrepen de doorbelasting van het Scheepvaart en 

Transportcollege voor de Cultuurcoaches, op kalenderjaarbasis (€ 35.500). 
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WNT-verantwoording 2021 St. Maritiem Museum Rotterdam 
De WNT is van toepassing op St. Maritiem Museum Rotterdam. Het voor St. MMR toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2021 het Algemene Maximum: € 209.000,00. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling 

 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 G. Boer  C.H.G.W. Opgenoort  

Functiegegevens Algemeen directeur Directeur 

bedrijfsvoering 

 

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0  

Dienstbetrekking? Ja Ja  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
126.154 96.003  

Beloningen betaalbaar op termijn 18.476 17.895  

Subtotaal 144.631 113.898  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
209.000 209.000  

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t.  

Bezoldiging 144.631 113.898  

    

Bedrag overschrijding en reden 

waarom overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.   

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t.  

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 G. Boer C.H.G.W. Opgenoort  

Functiegegevens Alg. Directeur Dir. Bedrijfsvoering  

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0  

Dienstbetrekking? Ja Ja  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
122.429 92.172  

Beloningen betaalbaar op termijn 17.092 16.546  

Subtotaal 139.521 108.718  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
201.000 201.000  

    

Bezoldiging 139.521 108.718  
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

 

Gegevens 2021  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

R. Pechtold (01/01 – 31/08 ) Voorzitter Raad van Toezicht 

A.A. Kanters (01/09 – 31/12) Voorzitter Raad van Toezicht 

E.A. Kramer-Zeroual (01/01 – 31/12) Lid Raad van Toezicht 

J.A. Moerman (01/01 – 31/12) Lid Raad van Toezicht 

M. Bangma-Tjaden (01/01 – 31/12) Lid Raad van Toezicht 

H.C.A. van der Houven van Oordt (01/01 – 14/07) Lid Raad van Toezicht 

M. Spanjaart (15/07 – 31/12) Lid Raad van Toezicht 

R.J. de Vries (01/01 – 31/12) Lid Raad van Toezicht 

 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Niet van toepassing.  

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  

 

Algemene informatie 

Statutaire naam   : Stichting Maritiem Museum Rotterdam 

Vestigingsplaats   : Rotterdam 

Adres     : Leuvehaven 1, 3011 EA 

Kamer van Koophandelnummer : 24383969 

 

 

 

 


