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Contactgegevèns. Vulminimool t von develden Adra,Telefoonnummer of E-moílodruín.

iKlein Amerika 20, 2806 CA GOUDAAdres

ïelefoonnummer

E-mailadres

website (*)

RStN (**)

Actief in sector (*)

:

:www.libertum.nl
:"""""""""" " ""1r"""""""rj" " ""'i

i_o-....0.....í....2..,.7-...,1...,A..,.1...,2...i

i- Primaire sector -

i: 9:ggBe!p -99919t Í!$ien y-ql1-o-9p-3-s:it0 :

i- Secundaire sector (indien van toepassing) -

ln welke landen is

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

5ecretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

overige informatie
bestuur (*)

Doelgroepen (*)

(m eer d er e o pti c mo g elijh)

Betaolde personeelsleden in gemiddeld oontol fte gedurende hetboehjoar.

; 8 i Vrijwtttigers die zich regelmotig (meer don 3 keer per joa) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuurvan de instelling

Voozitter iH.C. van den Akker i

iA.M. Schönwetter :

:

:

:A.A.M. Struijk 
:

o

I

(*) Optíoneel veld, nietverplicht

:
:
i
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Doelstelling

Statutaire doelstell ing

van de instelling.

Watwilde instelling

bereiken?

iDe stichting heeft ten doel:
, a. het publiek te doordringen van de betekenis van de rechten van de mens;
igeconcretiseerd in de grondrechten zoals deze vastgelegd zijn in de Nederlandse
,Grondwet;
jb. de aandacht te vestigen op de bedreigingen van mensenrechten door
.vreemdelingenhaat; racisme, fascisme, anti-semitisme en andere vormen van
idiscriminatie;
. c. het geven van een zo objectief mogelijk beeld van het verzet tegen aantasting en
ischending van menselijke waardigheid en integriteit vóór, tijdens en na de Tweede
'Wereldoorlog;
:d. het heden met het verleden te confronteren door zowel jongeren als ouderen bewust
:te maken van de betekenis van dit vezet in de wereld van nu;
ien voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
idaartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier ontwoord op onderstoandevragen of vul no delaotstevroag over hetbeleídsplan de url in noor hetbeleidsplan.

ln ditbeleidsplon moetminimool antwoord gegeven worden op de in ditformulier gesteldevragen over hetbeleidsplan.

Welke werkzaamheden

verricht de instelilng?

Wanneer worden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

iDe stichting verricht de volgende werkzaarnheden:
, a. de exploitatie van een museum;
ib. het bewaren en conserveren van documenten en voorwerpen onder meer uit de
.Tweede Wereldoorlog, welke dienen ter adstructie van haar doelstelling;
ic. het inrichten en openstellen van een documentatiecentrum;
. d. het inrichten en openstellen van permanente en wisselende tentoonstellingen in- en
ibuiten het museum;
. e. het verzorgen van educatieÍ materiaal, zoals lesbrieven en leskisten;
if. het organiseren van lezingen en studiedagen;
'9. het bevorderen van samenwerking met andere organisaties en instellingen die
i geheel/gedeeltelijk dezelfde doelstelling hebben;
'h. alle andere werkzaamheden, die aan het bereiken van haar doelstellingen kunnen
ibilOragen. Deze werkzaamheden worden het gehele jaar door verricht. Daarmee wordt
ide bewustwording bevorderd bij nieuwe generaties, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

:De inkomsten van de stichting worden verkregen door:
,a. subsidies en donaties;
ib. schenkingen, erfstellingen en legaten;
,c. entreegelden en alle andere verkrijgingen en baten.

:

i

I

I

:

i
:

I

:

t I nlgemeen (vervolg)
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Op welke manier

en aan welke doelen

worden de verkregen

inkomsten besteed?

Als uw insteliing vermogen

aanhoudt,vul don in

woor en op welke monier

ditvermogen wordr

oongehouden (bijvoor

beeld spoorrehening,

beleggingen etc).

Url van het beleidsplan

Vul delinhin waor het

beleidsplan te vinden is.

iDe verkregen inkomsten worden besteed aan:
, - kosten van huisvesting;
i- de opslag, het onderhóuden en conserveren van de museumcollectie;
,- ontwikkeling en onderhoud van ICT ten behoeve van de werkzaamheden;
i- organisatie van de diverse activiteiten en werkzaamheden zoals zaalhuur en inhuur
.van extemen;
i - investeringen in tentoonstellingsmateriaal en audiovisuele apparatuur.

iwegens transitie is een nieuw beleidpslan in ontwikkeling : OPen

i

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor

het statutaire bestuur,

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO

of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de acÍiviteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofvul bij devolgende

vraag de ud in noor het

octiviteitenv ersl o g, of de

url naor het joorrehening

ols daorin de octiviteiten

von hetbetreffende

b oehjo ar duidelijk zijn

beschreven.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in woor het

octiviteitenverslog te vinden rs.

iHet bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

tZie op de website www.libertum.nl in linker menu onder Organisatie / Documenten

i https //www. libertu m. nl/informatie/organisatie

:

i

i

:

:

:
,

:

:

:

i

,:

r https://assets.website-fi les.com/5d4403 1 6500bcb89e 1 d 26f98161 i:

il9_e94?1I99::91:?94!!l_ugertyr=j_93*_:ïtlguoz!zoz0-pdli
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Balansdètum

Activa

Voorraden

vorderingen &
overlopende activa

Effecten

Liquidemildelen

Totaal

To€lióting
Geefhier een

toelichting bij de

bolons of wl de url

noor de joorehming

in oh hiq een

t@lióting in ij
opgenomn-

:3.1 :- i1 ..2 1- i2 .O,2..O :

31-12-2020

vul debllansdatun in. Als u daoína vetdetgaotve$thijnen oulomolisthle joaftallen baven de halonnen.

31-12-2015 (-) Passiva 31-12-2020 31-12-2019 (')

lmmaterièle vaste acti%

Materiële vaíeactiva

Financièlewste a(tiE

;f.. ........ .....i

if . ar:qr

i€:l-..-"..'."'-'-"".'.:+

:€ 3.410:

:€ : Contif,uiteitsffie

ï""-"_-_" -__ _"""'l

;f..............f0--9p-: Bestemmingsrserue

HeruaàÍderings-
Í6erye

Overige rsery6

:€ i€

:€: it!

€.... : i€. ............'€:

-t

:€ 4.595:

€:
:-€-.. . .. . .....21.+s.1..i

:f ... . .. ... .. ...:

t€ . 313??:*

-

L-+ :€ 52.803i

__+

,€ 56,2]3,

it 32630!
I :-- -------- :L--) :€ 413.888i

---+:€ 418.483:

Bstemmingifotrdrn

V@uisingen

Langlopende <hulden

Kortlopende ÍhaUen

Totaal

:-f..............................!

;;- --.-"-*---t
:!i

:f...... .. ... .. !

ï ----"""-" - -'---i

: Í.......... .......r aoz-e-i

_+
if ... -5€,?-11,

.€ gQ?§s.
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Baten

Baten als tegenprestatie voor leveringvan producten

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdra gen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Bijdragen van loterijinstellingen

Overige giften

Giften

Financiële baten

Overige baten

Som van de baten

Lasten
lnkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies €, giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

H uisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overíge lasten

som van de lasten

Saldo van baten en lasten

i€ 30;:..............................

:€ 534:
.......'... - ................. ...:

ic ::t :

:...............................................................:

i.c ::!. :

:...............................................................;

:€ :
: . . . . . . . , . . . . . . . . , - . . , , . . . . . . . .

ic i:t :

i...............................................................i
a

.9§74i

2020 2019 (.)

3 Staat van baten en lasten

+

€

€

€

€
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Toelichting

Geef hier een toelichting

bij destoatvon boten en

losten ofvul de url noor

de joorrekening in alshier

een toelichting in is

opgenomen.

U rl van dejaarrekening

Vul de linkin noor de

joorehening ols u deze

ookhebt gepubliceerd.

i ln net.Jaar 2020 is personeelsbeleid gewijzigd in die zin, dat afscheid is genomen van 
I

, medewerkers in loondienst en wordt er sindsdien alleen nog gewerkt met vrijwilligers 
,

ien externe inhuur van derden. :

:I::
..

i OPen

3 | Staatvanbatenenlasten(vervolg)


