Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Borger Prehistorisch Hart van Nederland
4 1 0 1 7 6 6 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Bronnegerstraat 12
0 5 9 9 2 3 6 3 7 4

E-mailadres

info@hunebedcentrum.nl

Website (*)

www.hunebedcentrum.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Expositie
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
9

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 2 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

T.Slagman-Bootsma

Secretaris

F. van den Beemt

Penningmeester

R. Siertsema

Algemeen bestuurslid

D. Wichers

Algemeen bestuurslid

D. Raemaekers

Overige informatie
bestuur (*)

Er is nog een algemeen bestuurslid - B. Harkamp

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel:
a. Het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op een
wetenschappelijk verantwoorde informatie aan een zo breed mogelijk publiek over de
prehistorie, en met name over uit die tijd stammende hunebedden, waarin een direct
verband wordt gelegd met alle in het Drentse landschap voorkomende archeologische
monumenten.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

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?

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
A. het exploiteren van het Hunebedcentrum te Borger, met een permanente expositie
over de Trechterbekercultuur (de hunebedbouwers) en met daarin speciale aandacht
voor de bouw en het gebruik van hunebedden
B. De ontwikkeling en het doen functioneren van een kennis - en dienstencentrum op
het terrein van de prehistorie, waar door middel van lessen/educatie en cursussen aan
groepen een beeld van de prehistorie wordt gegeven, van waaruit lesmodules worden
verzorgd, van waaruit diensten worden verleend aan derden die op dit terrein
activiteiten willen ondernemen en waar een bibliotheek en archief wordt bijgehouden
C. de ontwikkeling en het beheer van een buitenterrein als prehistorisch park
D. het ontwikkelen en bijhouden van een viertal websites die samen functioneren als
virtueel museum
E. alle jaarlijkse activiteiten zijn opgenomen in een activiteitenplan https://www.hunebedcentrum.eu/ondernemersinformatie/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Ongeveer 80% van de inkomsten komt door kaartverkoop voor de entree van het
museum, daarnaast nog wat inkomsten door de bijbehorende museumwinkel en het
museumcafe. De overige 20% komt voor de helft van de Provincie Drenthe en de
andere helft van de Gemeente Borger-Odoorn.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten gaan volledig op aan de doelstellingen van het museum. Dat varieert
van personeelslasten tot activiteiten, educatie, beheer enz. Er wordt geen vermogen
aangehouden. Zie ook de jaarrekening
(https://www.hunebedcentrum.eu/wp-content/uploads/2019/10/jaarverslag-2020.pdf)

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.hunebedcentrum.eu/wp-content/uploads/2019/12/
Toekomstplan-2025.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Er zijn 9 vaste personeelsleden (zij krijgen betaald volgens de CAO Zorg en Welzijn).
Het bestuur krijgt geen vergoeding. Daarnaast zijn er 125 vrijwilligers, ook zij krijgen
geen vergoeding (behalve reiskosten). Ook zijn er nog een tiental oproepkrachten voor
in de vakantieperiodes en zijn er diverse trajecten via de Sociale
Werkvoorzieningsschap (Wedeka).

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.

Normaal gesproken organiseren we vanuit het Hunebedcentrum meer dan 100
activiteiten op jaarbasis. Dat varieert van een Oertijdmarkt tot een podcast, van
Oerweerkenden tot lezingenseries. Het geheel is te zien in onderstaande link naar het
activiteitenprogramma van 2021. Helaas is zowel in 2020 als in 2021 bijna alles
afgezzegd vanwege de coronacrisis.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.hunebedcentrum.eu/ondernemersinformatie/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

627.859

€

739.494

Financiële vaste activa

€

0

€

627.859

€

+

€

Voorraden

€

43.234

€

58.038

Vorderingen &
overlopende activa

€

29.745

€

61.507

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

197.593

€

64.684

+
€

739.494

+
184.229

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

898.431

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

-313.385

31-12-2019 (*)

€

+
€

€

270.572

+

Passiva

923.723

+
€

-313.385

-342.424

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

46.929

€

31.929

Langlopende schulden

€

905.750

€

912.275

Kortlopende schulden

€

259.137

€

321.943

Totaal

€

898.431

€

923.723

+
€

-342.424

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

641.534

€

1.115.222

Subsidies van overheden

€

251.460

€

201.460

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

60.000

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

311.460

€

201.460

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

0

+
0

+

+

€

952.994

€

1.316.682

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

109.405

€

189.250

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

10.626

€

37.991

Personeelskosten

€

461.400

€

866.283

Huisvestingskosten

€

142.321

€

140.096

Afschrijvingen

€

95.258

€

87.821

Financiële lasten

€

23.054

€

38.726

Overige lasten

€

81.891

€

71.374

Som van de lasten

€

923.955

€

1.431.541

Saldo van baten en lasten

€

29.039

€

-114.859

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.

https://www.hunebedcentrum.eu/wp-content/uploads/2019/10/jaarverslag-2020.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.hunebedcentrum.eu/wp-content/uploads/2019/10/j
aarverslag-2020.pdf

Open

