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Jaarrekening 2020 (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 2019 zijn – waar nodig – geherrubriceerd en/of 
aangevuld teneinde vergelijking met 2020 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. 

In de jaarrekening over 2020 is een tweetal fouten hersteld, te weten: 
 

1. Baten vanuit vast beneficiëntschap van de BankGiro Loterij: deze dienen als nog 
te ontvangen te worden geboekt (toekenning over het voorafgaande jaar). Dit 
heeft geleid tot een stijging van de Algemene Reserve per 31/12/2019 – 
01/01/2020. 

2. Geoormerkte baten voor nog te realiseren projecten (Paviljoen) zijn 
ondergebracht in een Bestemmingsfonds Paviljoen. Dit heeft geleid tot een daling 
van de post Overlopende passiva en een post Activa in ontwikkeling. 

Kosten en baten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben en 
opgenomen voor de nominale waarde. 
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Balans 31/12/2020  31/12/2019 
Activa      
      
Vaste activa  1.661.208   897.464 
  Materiële vaste activa 1.660.754   843.676  
  Financiële vaste activa 454   53.788  

      
Vlottende activa  2.048.592   3.331.623 
      
  Debiteuren 12.577   65.877  

  Bel. en premies soc. verz.  126.281   202.953  

  Ov. Vord. en overl. activa 500.494   590.468  

  Voorraden 39.877   35.542  
  Liquide middelen 1.369.363   2.436.783  
      
      
      
Totaal activa  3.709.800   4.229.087 

 
 
 31/12/2020  31/12/2019 
Passiva      
      
Eigen vermogen  1.491.047   2.471.294 
      
Vrij besteedbaar      
 Alg. Res. na res. 107.581   911.435  

 Bestemmingsres. 829.823   829.823  
         
Niet vrij besteedbaar      
Bestemmingsfondsen 553.643   730.036  
       
Voorzieningen      661.859   329.723 
      
Langlopende schuld         92.591   0 
  Lening Offshore 92.591   0  
      
Kortlopende schulden    1.464.303   1.428.070 
      
 Crediteuren 241.371   334.127  

 Bel. en pr. soc. verz. 211.511   211.999  

 Overl. passiva 1.011.421   881.944  

      
      
Totaal passiva    3.709.800   4.229.087 
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Staat van Baten en Lasten 

 
 Rekening Begroting Rekening 
 2020 2020 2019 
       
BATEN       
A. Opbrengsten  1.693.487  3.537.106  2.477.370 
Directe Opbrengsten 686.876  1.567.700  1.311.099  
Indirecte Opbrengsten 143.455  368.000  101.104  
Overige bijdragen 863.156  1.601.406  1.065.167  
       
B. Bijdragen  5.730.666  5.258.000  5.185.100 
 - Gem. R’dam cultuurpl. 5.222.500  5.222.500  5.145.500  
 - Gem. R’dam doelsubs. 35.500  35.500  39.600  
 - Noodsteun 472.666  0  0  
Som der baten  7.424.153  8.795.106  7.662.470 
       
LASTEN       
       
C. Beheerslasten  3.675.311  2.773.868  2.435.153 
       
D. Activiteitslasten  4.733.256  5.822.945  5.002.658 
       
Som der lasten  8.408.567  8.596.813  7.437.811 
       
Rentebaten  4.167  5.500  6.007 
       
SALDO EXPLOITATIE  -980.247  203.793  230.666 
       
Mutaties bestemmings- 
reserves 
 
Mutaties bestemmings- 
fondsen 

 
         

 
0 
 
 

-176.393 

  
0 
 
 

0 

 
         

 
-282.250 

 
 

485.585 
 
Mutatie Algemene 
Reserve 

  
-803.854 

  
203.793 

  
27.331 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
VASTE ACTIVA 
 
Materiële activa 
 
Dit betreft IT systemen, inbraakbeveiliging en daarmee samenhangende installaties, 
verbouwingskosten en investeringen in horeca en de vernieuwde steiger. 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Vorderingen     
     
  31-12-2020  31-12-2019 
     
Debiteuren binnenland  12.577  65.877 
Nog te ontvangen omzetbelasting  126.281  202.953 
Vooruitbetaald en overig  500.494  590.468 
Voorraden  39.877  35.542 
     
Saldo  679.229  894.840 
     
Liquide middelen  31-12-2020  31-12-2019 
     
Kasgeld en wisselgeld  1.425  17.607 
ABN AMRO Bank rekening courant  62.768  215.291 
ABN AMRO ICMM rekening  24  0 
ABN AMRO Spaarrekeningen  1.305.000  2.200.055 
Kruisposten  146  3.830 
     
Saldo  1.369.363  2.436.783 
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Eigen Vermogen 
 

 
Algemene Reserve 
Na mutatie van het resultaat over 2020 bedraagt de Algemene Reserve – gedefinieerd 
als weerstandsvermogen – € 107.581 (2019: € 911.435). Het weerstandsvermogen zou 
volgens het bestuur van het Maritiem Museum moeten voorzien in het wegvallen van 
tenminste zes maanden reguliere directe en indirecte inkomsten. Op basis van de 
exploitatie over 2019 kwam deze zelf opgelegde norm uit op een bedrag van 
€ 709.000. Op basis van begroting zou dit voor 2020 neerkomen op € 1.768.663; op 
basis van werkelijkheid op € 441.832. 
Het foutherstel van de Algemene Reserve heeft betrekking op het vaste beneficiëntschap 
van de BankGiro Loterij die wordt toegekend in jaar+1 en daarom als nog te ontvangen 
bate moet worden verwerkt. Het herstel heeft geleid tot een stijging van de Algemene 
Reserve aan het begin van het jaar met € 200.000 met een corresponderende stijging 
van de post ‘overige vorderingen’. 

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. In 2020 zijn geen bedragen ten laste van de bestemmingsreserves 
gebracht.  
 
 

 
 

Balans 
jaarrekening 

2019 

Fout- 
herstel 

Balans 
01/01 

Toevoeging/ 
onttrekking 

Balans 
31/12 
2020  2020 2020 

      
Algemene Reserve      
      
Algemene Reserve (A) 711.435 200.000 911.435 -803.854 107.581 
      
Bestemmingsreserves      
      
Best.res. Aankopen Verz. 113.332  113.332 0 113.332 
Best.res. Tentoonstellingen 132.710  132.710 0 132.710 
Best.res. Herinrichting Gebouw 50.000  50.000 0 50.000 
Best.res. Restauraties 533.781  533.781 0 533.781 
      
Totaal bestemmingsres. (B) 829.823  829.823 0 829.823 
      
Bestemmingsfondsen      
      
Bestemmingsfonds Wetenschap 182.463  182.463 -161.368 21.095 
Bestemmingsfonds Vrienden 48.485  48.485 0 48.485 
Bestemmingsfonds Paviljoen 0 499.088 499.088 -15.025 484.063 
      
Totaal bestemmingsfondsen (C) 230.948 499.088 730.036 -176.393 553.643 
      
Totaal eigen vermogen 
(A+B+C)  

1.772.206 699.088 2.471.294 -980.247 1.491.047 
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De bestemmingsreserve aankopen is gevormd voor het verwerven van unieke stukken 
voor de collectie wanneer deze zich aandienen. De bestemmingsreserve tentoonstellingen 
is gevormd voor het opvangen van hoge kosten voor speciale tentoonstellingen. Deze 
reserve is onder andere in 2016 aangesproken voor de realisatie van de Offshore 
tentoonstelling. De bestemmingsreserve gebouw is gevormd voor verbeteringen aan de 
huisvesting. 
 
Bestemmingsfondsen: Het Bestemmingsfonds Wetenschapsbeleid fungeert als egalisatie 
tussen ontvangen bijdragen van derden voor wetenschappelijk onderzoek en de ermee 
samenhangende kosten voor promovendi aan de Erasmus Universiteit. De hoge mutatie 
in 2020 komt voort uit laat ontvangen facturen.  
Het Bestemmingsfonds Vrienden MMR – geoormerkt voor aankoop van incidentele 
buitenkansen t.b.v. de collectie in de geest van de voormalige Vriendenvereniging – 
muteerde niet. 
Het foutherstel Bestemmingsfonds Paviljoen heeft betrekking op ontvangen geoormerkte 
baten die in 2021 zullen worden ingezet voor de realisatie van de werkplaatsen in het 
nieuwe Leuvehavenpaviljoen. 
 
VOORZIENINGEN 
 
Als gevolg van de aanhoudend slechte economische omstandigheden door de coronacrisis 
en verwachte stijgende huisvestingslasten waarvoor van de gemeente Rotterdam geen 
compensatie zal worden ontvangen heeft het museum noodgedwongen moeten besluiten 
een reorganisatie door te voeren waarbij personeel moet afvloeien. Voor de kosten van 
deze reorganisatie is een voorziening getroffen. 
Mede door de gedwongen reorganisatie en daardoor minder personeel wat hiervoor in de 
toekomst in aanmerking komt daalde de voorziening Jubileumuitkeringen.  
 
 
Overzicht verloop voorzieningen 

 
Balans 

31-12-2019 
Toevoeging+ 
Besteding -/- 

Balans 
31-12-2020 

Voorz. Jubileumuitkeringen 62.492 -11.653 50.839 
Voorz. Meerjarenonderh. Buitencoll. 267.231 -35.704 231.527 
Voorz. Reorganisatie 0 379.493 379.493 
    
Totaal 329.723 332.136 661.859 

 
LANGLOPENDE SCHULD 
 
Ten behoeve van de realisatie van de Offshore tentoonstelling in 2016 zijn in 
samenspraak met de gemeente aanpassingen aan het gebouw doorgevoerd. De hiermee 
gemoeide kosten zouden volgens afspraak gedeeld worden. Deze afspraak is zowel bij de 
gemeente als bij het museum buiten zicht geraakt. In 2020 zijn de afspraken hernieuwd 
vastgelegd, waarna het museum een langlopende schuld heeft opgenomen ten laste van 
de huisvestingskosten. 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. 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
  31-12-2020  31-12-2019 
     
Crediteuren  241.371  334.127 
Belastingen en premies sociale verz.  211.511  211.999 
Saldo vakantietoelage  139.977  125.544 
Verlofuren  89.036  102.174 
Vooruitontvangen bijdragen  409.946  424.659 
Energiekosten  24.862  21.107 
ICMM gelden  83.293  72.813 
Overige nog te betalen kosten  264.307  135.647 
     
Saldo  1.464.303  1.428.070 

 
 
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 huurlast voor 2021 zal naar schatting uitkomen 
op ca. € 500.761 op basis van wat nu bekend is. Jaarlijks op 1 juli vindt indexering 
plaats. Met ingang van 1 januari 2013 is door de gemeente Rotterdam een 
‘kostprijsdekkende huur’ vastgesteld die voor het pand Leuvehaven 1 heeft geleid tot een 
verlaging. Deze verlaging werd in mindering gebracht op de toegekende subsidie. In 
2020 heeft de gemeente het museum op de hoogte gesteld van plannen om de 
kostprijsdekkende huur te herzien in het licht van herberekening van servicekosten, 
inclusief een naheffing over eerdere jaren. Deze naheffing is door het museum 
onderbouwd betwist. De directie heeft er alle vertrouwen in dat de naheffing (ordegrootte 
€ 534.000) zal worden ingetrokken. 
 
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. De huurlast voor 
2021 zal naar schatting hoger uitkomen op ongeveer € 40.000. Reden hiervoor is de 
ambitie van het museum om m.i.v. juli 2021 de gehuurde ruimte met ongeveer de helft 
uit te breiden. Ook deze huur wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Deze huurprijs wordt 
nog verhoogd met een bedrag aan servicekosten. Ook voor de Metaalhof geldt dat met 
ingang van 1 januari 2013 de Gemeente Rotterdam een ‘kostprijsdekkende huur’ heeft 
vastgesteld die voor het gedeelte van het Depot Metaalhof heeft geleid tot een 
verhoging. Deze verhoging werd toegevoegd aan de toegekende subsidie. De 
servicekosten voor de Metaalhof zijn door de verhuurder in 2020 opnieuw bekeken en 
afgerekend over een aantal voorbije jaren.  
 
Het huurcontract van het pand Leuvehaven 50 is ingegaan op 1 januari 1991 met een 
initiële looptijd van vijf jaar en stilzwijgende verlenging daarna. De huur bedroeg  
€ 112.584 per jaar (€ 9.382 per maand) maar is i.v.m. de leegstand verlaagd naar  
€ 2.315 per maand. De bijkomende servicekosten bedragen € 78.817 waarover nog 
steeds onderhandeld wordt. Sloop heeft uiteindelijk in 2020 plaatsgevonden en de 
nieuwbouw is gestart. De verwachte oplevering is voorjaar van 2021 (april/mei). Voor dit 
paviljoen is er in 2019 een huurintentieovereenkomst getekend voor de huur van de 
werkplaatsen en de dag horeca. Deze verplichting heeft naar verwachting een stijging 
van circa € 75.000 aan huisvestingslasten tot gevolg. 
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Een depot aan de Lierenstraat in Ridderkerk wordt gehuurd voor € 13.000 per jaar. De 
verhuurder heeft aangegeven het huurcontract te willen beëindigen per 28 februari 2022. 
Dit verzoek is door ons gehonoreerd.  
 
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 huur bedroeg in 2020 € 32.016 en 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’.   
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Toelichting op de baten en lasten  
 

Baten 
 

Directe Opbrengsten 

 Rekening  Begroting   Rekening 
 2020  2020  2019 
      
Entree inkomsten 583.999  1.260.000  1.139.932 
Rondleidingen en educatief materiaal 12.238  20.000  39.027 
Verkoop museumjaarkaarten 46.561  110.000  99.404 
Lezingen 550  0  411 
Verkoop tekeningen, foto’s, rechten 7.987  16.100  32.325 
Verkoop museumwinkel 35.541  161.600  0 
      
Totaal directe opbrengsten 686.876  1.567.700  1.311.099 
      

De sluitingen als gevolg van de coronacrisis hebben enorme impact gehad op de entree-
en winkelinkomsten. We ontvingen bijna 60% minder bezoekers. 
  

Indirecte opbrengsten 

 Rekening  Begroting   Rekening 
 2020  2020  2019 
      
Pachtsommen winkel en restaurant 0  0  29.828 
Incidentele verhuringen 11.543  20.000  41.125 
Doorbelaste kosten en incidentele baten 15.043  48.000  30.151 
Verkoop Horeca 116.869  300.000  0 
      
Totaal indirecte opbrengsten 143.455  368.000  101.104 
      

 
 Rekening  Begroting   Rekening 
Overige bijdragen 2020  2020  2019 
      
Vriendenbijdragen 42.443  50.000  43.556 
Sponsoring (Van Oord/Huisman/Havenbedrijf, etc.) 136.301  105.000  172.326 
Bijdragen overig (privé donaties, kickstart) 28.484  1.085.906  27.681 
BankGiro Loterij (incl. vaste beneficiënt) 314.567  200.000  233.854 
BankGiro Loterij – bijdrage Paviljoen 0  0  400.000 
Bijdragen van derden aan Wetenschapsbeleid 158.250  120.000  187.750 
Bijdrage Droom & Daad aan veiligheidsglas 62.500  0  0 
Bijdrage aan Paviljoen 3.000  0  0 
Bijdragen aan restauratie Graanzuiger 77.111  0  0 
Bijdragen aan Steiger 40.500  40.500  0 
      
Totaal overige bijdragen 863.156  1.601.406  1.065.167 

 
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 
resultatenrekening geboekt. 
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Bijdragen Gemeente Rotterdam 

De bijdrage voor 2020 van de Dienst Kunst en Cultuur is vastgesteld op € 5.222.500. 
Voor de gemeentelijke subsidie t.b.v. de Cultuurcoaches (€ 35.500) fungeert het 
Maritiem Museum als intermediair naar het Scheepvaart en Transport College (STC). 
Naast de exploitatiesubsidie en de bijdrage aan Cultuurcoaches is in 2019 ook een 
bijdrage ontvangen ter vervanging in 2020 van het glas op de begane grond door glas 
met een hogere inbraakwerende klasse. Deze subsidie is in 2019 geboekt onder 
vooruitontvangen baten en is in 2020 in mindering gebracht op het geactiveerde 
veiligheidsglas. 
 
Noodsteun 

De post ‘Noodsteun’ bestaat uit bijdragen van de gemeente Rotterdam (€ 294.617) en 
het Mondriaanfonds (€ 178.049). 
 
Beheerslasten 
 Rekening  Begroting   Rekening 
 2020  2020  2019 
      
Brutolonen en sociale lasten  881.444  896.397  576.137 
Premies/uitkeringen voormalig personeel 0  0  3.655 
Ingehuurd personeel  89.257  81.261  70.208 
Vorming voorziening reorganisatie 381.721  0  0 
Overige algemene personeelslasten 60.910  83.500  37.072 
Huurlasten  523.967  550.000  500.042 
Servicekosten huisvesting 101.817  90.317  90.317 
Energielasten:  verwarming 105.069  95.000  94.783 
                       elektra 103.162  76.000  91.839 
Schoonmaakkosten 224.595  175.000  205.098 
Beveiligingskosten 168.691  75.000  117.677 
Algemeen onderhoud gebouw 230.163  40.000  47.285 
Offshorekosten 2016 – zie lening 102.879  0  0 
Overige huisvestingslasten 180.931  52.500  30.362 
Kantoor en administratiekosten 92.407  103.600  96.715 
Automatisering 281.271  306.293  236.012 
Overige organisatiekosten 147.027  149.000  237.951 
      
Totaal beheerslasten 3.675.311  2.773.868  2.435.153 

 
De post Brutolonen viel in 2020 hoger uit door een gewijzigde toewijzing van personeel. 
Inhuur steeg doordat meer gebruik werd gemaakt van de financieel dienstverlener.  
De overige algemene personeelslasten stegen door het vormen van een voorziening voor 
afvloeiing van personeel a.g.v. reorganisatie (€ 381.721). 
De huisvestingslasten vielen veel hoger uit dan begroot. De sluitingen zijn benut om 
achterstallig onderhoud te verrichten. Daarnaast zijn vooruitlopend op wijzigingen in de 
huuropbouw onderhoudscontracten in eigen beheer genomen. De door de verhuurder 
toegezegde korting op de huurprijs is niet doorgevoerd (zie paragraaf niet uit de balans 
blijkende verplichtingen). Ter voorbereiding van de tentoonstelling Maritieme 
Meeterwerken zijn de beveiligingsmaatregelen verbeterd. Personeel is getraind, 
cameraplannen zijn herijkt en onze beveiligingsschil is versterkt. De staat van onze 
veiligheidsinstallaties was onvoldoende om een inspectiecertificaat te verkrijgen bij de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De investering die het museum afgelopen jaar 
heeft moeten doen zorgt voor een toekomstbestendige installatie. Daarnaast heeft het 
museum de veiligheidsprotocollen en het onderhoudsregime van de veiligheidsinstallaties 
geprofessionaliseerd. De installaties zijn nu volledige up-to-date en gekeurd volgens de 
vigerende veiligheidswetgeving.  
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De overige huisvestingskosten betreffen onder andere afschrijvingen, die hoger uitvielen 
dan begroot als gevolg van hogere investeringen. Op de post Overige organisatiekosten 
is in mindering gebracht de vrijval van de voorziening voor oninbaarheid van de lening 
aan stichting Erfgoedhavens. Tenslotte werd een bedrag van € 102.879 opgenomen 
betrekking hebbend op door de gemeente Rotterdam voorgefinancierde aanpassingen 
t.b.v. de Offshore tentoonstelling (realisatie 2016). Deze dienen volgens afspraak te 
worden terugbetaald. Het bedrag is op de balans opgenomen als langlopende schuld. 

Activiteitslasten 
 Rekening  Begroting   Rekening 
 2020  2020  2019 
      
Brutolonen en sociale lasten  3.061.444  3.042.397  3.138.498 
Ontvangen uitkeringen ziektewet -13.683  0  -17.988 
Ingehuurd personeel 208.088  133.163  294.134 
Overige personeelslasten 67.034  84.800  108.751 
Aankopen verzameling 3.373  2.000  26.735 
Opslag en behoud collecties 278.014  263.938  122.541 
Restauraties en conservering 50.447  40.000  145.483 
Onderzoek en publicaties 8.754  3.000  3.753 
Foto’s, catalogi etc. voor de verkoop 32  1.500  153 
Overige materiële lasten 43.138  31.450  37.778 
Kosten wetenschappelijk onderzoek 233.449  45.030  29.486 
Restauratiekosten Graanzuiger 77.111  0  0 
Directe tentoonstellingskosten 210.416  1.095.098  516.122 
Publieksactiviteiten 49.736  71.938  82.879 
Marketingkosten 228.511  198.125  279.852 
Educatief materiaal 45.382  379.156  91.822 
Overige materiële lasten 182.010  431.350  142.659 
      
Totaal activiteitslasten 4.733.256  5.822.945  5.002.658 

 
 
Personeelslasten waren licht hoger dan begroot. De kosten bleven binnen budget. 
Teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de inkomsten en uitgaven met betrekking tot 
het Wetenschapsbeleid 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 (€ 77.443). De totale kosten voor wetenschappelijk onderzoek 
komen daarmee op € 310.892. Deze zijn hoger door naijlende facturering van 
promovendi door de Erasmus Universtiteit. Het verschil tussen kosten en inkomsten  
wordt ten laste van het bestemmingsfonds Wetenschap gebracht, samen met 
gerelateerde fondsenwervingkosten. De kosten voor behoud collecties zijn 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. 
In de post Overige materiële lasten zit begrepen de kostprijs van verkochte 
Museumkaarten. Tevens zijn hierin opgenomen de inkoopkosten van de museumwinkel 
en de horeca.  
 
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 2020 St. Maritiem Museum Rotterdam 

De WNT is van toepassing op St. Maritiem Museum Rotterdam. Het voor St. Maritiem 

Museum Rotterdam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, het 

Algemeen maximum. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt. 

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  

Omv. dienstverband (als deeltijdfactor 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  

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

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

    

Bezoldiging 139.521 108.718  

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

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

Toelichting op de vordering wegens 

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

Gegevens 2019    

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

Functiegegevens Alg. Directeur Dir. Bedrijfsvoering  

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 14/01 – 31/12  

Omv. dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 1,0  

Dienstbetrekking? Ja Ja  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
117.649 78.434  

Beloningen betaalbaar op termijn 15.957 14.249  

Subtotaal 133.606 92.683  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
194.000 187.090  

    

Bezoldiging 133.606 92.683  
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

Topfunctionarissen incl. degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.  

 

Gegevens 2020  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Drs. R. Pechtold Voorzitter Raad van Toezicht 

Mr. H.C.A. van der Houven van Oordt Lid Raad van Toezicht 

Mw. Drs. J. Moerman Lid Raad van Toezicht 

Mw. Drs. M. Bangma-Tjaden, RA Lid Raad van Toezicht 

Mw. E.A. Kramer-Zeroual MSc Lid Raad van Toezicht 

Dhr. R.J. de Vries 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 2020 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 

 

 

 

 


