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Inleiding

Succesvolle projecten
Ook dit jaar waren de coronamaatregelen voelbaar voor de 
culturele sector. Desondanks heeft het Klimaatmuseum een 
fantastisch jaar gehad met twee succesvolle projecten. Door een 
hoop doorzettingsvermogen en creativiteit, hebben we wederom 
een grote en diverse groep mensen positief geïnspireerd en 
geactiveerd. 

We hebben dit jaar dus opnieuw een hoop impact gemaakt en 
bijgedragen aan een duurzamere wereld.

Klimaatmakers en Klimaatkoorts
In september stond ons nieuwe project Klimaatmakers in 
het teken van spiksplinternieuwe klimaatuitvindingen. De 
verbeelding van kinderen en jongeren bleken werkelijk oneindig. 
En aan het einde van het jaar heeft een mooie samenwerking 
plaatsgevonden met het Zuiderzeemuseum. Daaruit ontstond de 
bijzondere videoreeks Klimaatkoorts. 

Veel dank aan de samenwerkingspartners voor het vertrouwen 
en we zijn zeer erkentelijk aan iedereen die (vrijwillig) heeft 
meegeholpen!
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Projecten

Klimaatmakers op Festival 2030
In september 2021 was ons nieuwe project Klimaatmakers 
onderdeel van Festival 2030 in Leiden. Samen met 3 
kunstenaars en ruim 500 kinderen bedachten én maakten 
we spiksplinternieuwe uitvindingen die klimaatproblemen 
oplossen. Van een stofzuiger die de zeebodem wegzuigt om 
zeespiegelstijging te voorkomen, tot een jasje voor bomen zodat 
ze niet gekapt kunnen worden. Niets was te gek.

Programma
Klimaatmakers bestond uit 3 onderdelen:
1. Bedenken van klimaatuitvindingen
Door ons speciale Klimaatmakers spel te doen, kwamen ruim 500 
kinderen tot de meest creatieve uitvindingen.
2. Het écht maken van de klimaatuitvindingen
Drie kunstenaars kozen ieder een uitvinding om écht te gaan 
maken. Ze maakten hun kunstwerk in 1 dag, in een broeikas 
(spectaculair). Bezoekers konden komen kijken en meehelpen.
• Karl Karlas maakte Snelregenwater
• Maarten Slof bouwde Egbert de Engerd
• Rob Voerman creëerde Food Cloud
3. Veiling van de klimaatuitvindingen met klimaatbeloftes
Als ontknoping van het project, organiseerden we een veiling voor 
de drie klimaatuitvindingen. Een jongerenjury besloot wie het 
beste bod deed. Het ging niet om het hoogste geldbedrag, maar 
om de beste klimaatbelofte: de belofte om werk te maken van de 
uitvinding en een beter klimaat. 
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https://www.klimaatmuseum.nl/bezoek/klimaatmakers/
https://www.klimaatmuseum.nl/ontdek/karl-karlas/
https://www.klimaatmuseum.nl/ontdek/maarten-slof/
https://www.klimaatmuseum.nl/ontdek/rob-voerman/
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Klimaatkoorts in het 
Zuiderzeemuseum
Klimaatkoorts is een videoreeks van 4 leuke en informatieve 
video’s, die we hebben gemaakt in samenwerking met 
het Zuiderzeemuseum. De video’s waren onderdeel van de 
tentoonstelling Winterkoorts en gaan – hoe kan het ook anders 
– over de opwarming van onze winters. Krijgen we ooit nog een 
Elfstedentocht?

Ondanks corona een hoop bezoekers
De tentoonstelling was te bezoeken van 3 december 2021 t/m 13 
maart 2022. Tijdens deze periode moesten musea helaas voor een 
aantal weken sluiten in verband met de coronacrisis. Toch heeft 
de tentoonstelling nog 10.000 bezoekers mogen verwelkomen. 
Heel mooi!

4 video’s
De Klimaatkoorts videoreeks bestaat uit deze 4 video’s:
• Winterlandschap
• Winterkleding
• Wintersport
• Winterkoorts

https://www.klimaatmuseum.nl/bezoek/klimaatkoorts/




Organisatie

Over het Klimaatmuseum
Het Klimaatmuseum is een pop-up museum over de grootste 
uitdaging van dit moment: de klimaatcrisis. In onze projecten 
staat klimaatkunst centraal. De projecten zijn altijd positief, 
vernieuwend, toegankelijk, divers en participatief. 

Missie
Het stimuleren en faciliteren van kunst, creativiteit en verbeelding 
over klimaat.

Visie
Een duurzame wereld is dichterbij als kunstenaars, creatievelingen 
en een groot en breed publiek meedoen.

Ons verhaal
We weten het al langer dan vandaag: klimaatverandering heeft 
grote gevolgen voor mens, dier en natuur. We weten ook wat de 
oorzaak is: we stoten veel te veel broeikasgassen uit, zoals CO2. 
Toch doen we veel te weinig om het op te lossen. Blijkbaar is enkel 
kennis van feiten niet genoeg om ons in beweging te brengen.
 We komen pas in beweging als we worden geraakt. Maar 
de klimaatcrisis is nog niet altijd goed te zien of te voelen. Om 
de urgentie toch door te laten dringen, is een hoop creativiteit en 
verbeelding nodig. Kunstenaars hebben dat. Daardoor kunnen zij 
de klimaatcrisis meer inzichtelijk en invoelbaar maken.
 Kunstenaars kunnen ook nieuwe, inspirerende en 
prikkelende perspectieven bieden. Daarmee maken ze ruimte om 
na te denken over een compleet andere wereld. Dat is belangrijk. 
Want pas als we ons een alternatieve, duurzame wereld kunnen 
voorstellen, kunnen we die wereld ook creëren.
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Raad van Toezicht 

Annemarie den Dekker
• Directeur Rijksmuseum Muiderslot
• Functie: Voorzitter
• Expertise: Musea en bestuur
• Nevenfuncties: Bestuurslid Muiderkring, 
      Raad van Toezicht OSCAM, Commissielid
      kunst- en cultuurcommissie Pride Amsterdam
• Aangetreden op: 8 mei 2019

Denise de Boer
• Kwartiermaker / Project-directeur Museale 
      Voorziening gemeente Almere
• Functie: Penningmeester
• Expertise: Cultureel ondernemerschap
• Nevenfunctie: Bestuursvoorzitter voordekunst
• Aangetreden op: 28 augustus 2019

Simon Bushell
• Directeur en oprichter Sympower 
• Functie: Algemeen lid
• Expertise: Duurzaam ondernemerschap
• Aangetreden op: 17 november 2021

Bestuur 

Laura van Rutten
• Directeur-bestuurder en oprichter
• Nevenfunctie: Communicatiemedewerker 
      bij Milieudefensie
• Aangetreden op: 8 mei 2019
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Bijzonderheden
In 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de raad van 
toezicht. Anne Knol en Thiëmo Heilbron hebben de rvt verlaten. 
Annemarie den Dekker heeft de voorzittersrol van Anne 
overgenomen. En Simon Bushell is in de plaats van Thiëmo 
gekomen als algemeen lid. 

Vergaderingen
De raad van toezicht en het bestuur hebben in 2021 4 keer 
vergaderd: op 18 februari, 20 mei, 9 september en 14 december. 
Agendapunten gingen over de projecten, doelstellingen, 
financiering, professionalisering van de organisatie en het 
naleven van de Governance Code Cultuur. Op 21 januari vond het 
functioneringsgesprek met Laura van Rutten plaats. Ook naast 
de vergaderingen had de bestuurder regelmatig contact met de 
toezichthouders. 
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Governance 
Het Klimaatmuseum is een stichting gevestigd in Amsterdam. 
De stichting is een culturele ANBI. Het museum heeft een raad 
van toezichtmodel. De raad van toezicht staat op afstand: 
het houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder 
en de algemene gang van zaken. De toezichthouders hebben 
maximaal tweemaal een zittingstermijn van 4 jaar en ontvangen 
geen bezoldiging. Het museum had in 2021 geen medewerkers in 
dienst.

Governance Code Cultuur
Het Klimaatmuseum volgt de 8 principes van de Governance 
Code Cultuur. Voor de principes geldt ‘pas toe en leg uit’. Bij elk 
principe worden aanbevelingen gedaan. Daarvoor geldt ‘pas toe 
of leg uit’. Het Klimaatmuseum voldoet aan de aanbevelingen, 
tenzij wordt toegelicht waarom dit niet het geval is. Zie op de 
volgende pagina een toelichting op de 8 principes.

Diversiteit en inclusie
Het Klimaatmuseum ziet veel meerwaarde in diversiteit en 
inclusie. We betrekken een zo groot en divers mogelijk publiek. 
De projecten bieden verschillende perspectieven. Ook letten 
we bij de keuze voor kunstenaars, freelancers en partners op 
diversiteit. Denk aan gender, leeftijd en etniciteit. Zo streeft 
Het Klimaatmuseum naar een afspiegeling van de Nederlandse 
samenleving.

Fair practice
Het Klimaatmuseum vindt eerlijke beloning, solidariteit en 
vertrouwen belangrijk. We maken bijvoorbeeld gebruik van de 
Richtlijn Kunstenaarshonorarium, zijn een betrouwbare partner 
en opdrachtgever, stimuleren ontwikkeling en kwalitatieve groei, 
en zijn transparant over onze financiën.
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https://www.klimaatmuseum.nl/anbi/
https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie
https://bij.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie


Waarde scheppen voor en in de samenleving
1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door 
culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.
Het Klimaatmuseum organiseert projecten (tentoonstellingen en 
programma’s) waarbij maatschappelijke en culturele doelen worden 
verbonden en een groot en divers publiek wordt betrokken. 
2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur 
toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe en leg uit’). 
De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af (‘pas toe of leg uit’).
De toezichthouders en de bestuurder van het Klimaatmuseum kennen 
de principes en in dit overzicht wordt toegelicht hoe deze worden 
toegepast. De aanbevelingen worden toegepast tenzij in dit overzicht 
anders wordt gemeld.

Integer en rolbewust handelen
3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen 
integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste 
belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige 
wijze om met tegenstrijdige belangen.
Bij het aanstellen van de toezichthouders is gekozen voor een diverse 
groep, die niet privé of zakelijk met elkaar in contact staan, en met 
diverse expertises. Dit is ook zo vastgelegd in de statuten. Potentiële 
belangenverstrengeling wordt gemeld en besproken in de vergadering. 
Er heerst een transparante en zorgvuldige cultuur.
4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen 
rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden en handelen daarnaar.
De toezichthouders en de bestuurder bespreken hun 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen en taken met elkaar. 
Jaarlijks wordt een zelfevaluatie gehouden waarin dit opnieuw wordt 
afgestemd en vastgesteld.

Zorgvuldig besturen
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse 
leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
De directeur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding 
van het Klimaatmuseum en het behalen van doelen. Hiervoor wordt 
verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht. De raad van 
toezicht staat op afstand. Dit is ook zo vastgelegd in de statuten.  
6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en 
de middelen van de organisatie.
Het Klimaatmuseum heeft geen werknemers in dienst. Met de 
mensen die vrijwillig of op freelance basis werkzaamheden uitvoeren, 
gaat het museum  zorgvuldig en verantwoordelijk om. Daarbij wordt 
transparant een eerlijk  beloond, bijvoorbeeld door middel van 
de Richtlijn Kunstenaarshonorium. De projecten worden voor het 
overgrote deel bekostigd door publieke en private fondsen, waaraan 
vaak bepaalde voorwaarden en geoormerkte budgetten gekoppeld 
zijn. De inkomsten en uitgaven worden met de jaarrekeningen van Het 
Klimaatmuseum openbaar gemaakt.

Goed toezicht uitoefenen
7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en 
werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.
De toezichthouders en de bestuurder komen meerdere keren per 
jaar bij elkaar om te vergaderen. Ook naast de vergaderingen is er 
regelmatig contact tussen de bestuurder en de toezichthouders. De 
jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke en externe 
boekhouder of accountant. Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek 
met de directeur-bestuurder plaats. Hierbij wordt ook terug- en 
vooruitgeblikt op de doelen van het Klimaatmuseum.
8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en 
waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
In de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diversiteit,  
onafhankelijkheid en deskundigheid. Daarbij is onder andere aandacht 
voor leeftijd, gender, expertise en afkomst. Vacatures worden 
openbaar gemaakt.
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De 8 principes van de Governance Code Cultuur

https://kunstenaarshonorarium.nl/


Zakelijke gegevens
KvK: 72088567
RSIN: 858981208
IBAN: NL 72 TRIO 0379 6528 62
BTW-nummer: NL858981208B01

Contactgegevens
Naam: Stichting Het Klimaatmuseum
E-mailadres: info@hetklimaatmuseum.nl
Postadres: Roelof Hartplein 122, 1071 TT Amsterdam
Telefoonnummer: 06 11 24 78 29
Website: www.klimaatmuseum.nl

Online kanalen
•    Website
•    Nieuwsbrief
•    Facebook
•    Instagram
•    Twitter
•    YouTube
•    LinkedIn

Continuïteit
De organisatie heeft veel vertrouwen in de (financiële) toekomst 
van het Klimaatmuseum. Het museum heeft dit jaar opnieuw 
aangetoond relevant te zijn en succesvolle projecten te kunnen 
uitvoeren. Dat zal het museum met veel ambitie en plezier blijven 
doen. 
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http://www.klimaatmuseum.nl
http://www.klimaatmuseum.nl/nieuwsbrief
http://www.facebook.com/klimaatmuseum
http://www.instagram.com/klimaatmuseum
http://www.twitter.com/klimaatmuseumNL
https://www.youtube.com/channel/UC-C-_DJ3tS9zd9sH34DeHEw
http://www.linkedin.com/company/klimaatmuseum




Jaarrekening

Accountant
De jaarrekening is gecontroleerd door een externe onafhankelijke 
accountant: Nigel Piqué, accountant en mede-eigenaar bij Lutje 
Schipholt & Piqué Financiën. Hieronder een toelichting op de 
resultatenrekening en balans.

Balans
Het Klimaatmuseum heeft bewust geen vaste activa en lang 
vreemd vermogen. De meeste middelen worden direct ingezet 
ten behoeve van de projecten.
Voorgeschoten kosten 
Alle kosten die Laura van Rutten, oprichter van het 
Klimaatmuseum, heeft voorgeschoten ten behoeve van de 
opstart van het museum en een aantal overheadkosten die niet 
op de gesponsorde projecten konden worden geboekt, zijn dit 
jaar geheel terugbetaald. 

Resultatenrekening 
De inkomsten en uitgaven van het Klimaatmuseum zijn 
vooral projectgebonden. Het Klimaatmuseum heeft geen 
personeelskosten of huurlasten. De raad van toezicht en de 
directeur-bestuurder van het museum werken onbezoldigd. 
De kunstenaars en betrokken opdrachtnemers worden eerlijk 
beloond.
Positief resultaat
In 2021 kreeg het Klimaatmuseum voor het eerst vrienden: 
periodieke donateurs. En met de projecten heeft het museum 
cultureel ondernemerschap getoond. Hierdoor hebben we een 
mooi positief resultaat behaald.
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Verslagperiode 1 januari 2021 - 31 december 2021

Gegenereerd op 1 juli 2022

JAARREKENING 2021
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Voorwoord

Stichting Het Klimaatmuseum
Roelof Hartplein 122
1071TT Amsterdam
Nederland

Amsterdam, 1 juli 2022

Geachte Bestuur en leden der Raad van Toezicht,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2021 van
Stichting Het Klimaatmuseum samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
Bestuur en leden der Raad van Toeicht van Stichting Het Klimaatmuseum.

Deel 1: Financieel verslag
Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit
de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening
Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Lutje Schipholt & Piqué Financiën
N. Piqué

DocuSign Envelope ID: C69156BD-10B8-44C4-9683-99FF46E7DC95
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de
jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.
Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Onder baten wordt verstaan de bedragen uit hoofde van gerealiseeerde diensten, giften en overige
ontvangsten. De baten over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met -75,5% gedaald. De reden hiervan
is dat de Stichting het Klimaatmuseum dit jaar niet verantwoordelijk was voor de uitvoer van de
projectadministraties van lopende projecten bij de samenwerkingspartners. Hierdoor zijn de baten en directe
lasten gedaald.

S t a a t v a n b a t e n e n l a st e n t.o .v . vorig j a ar

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2021 % Omzet 2020 % Omzet Verschil %

Baten 7.568 100,0% 30.839 100,0% -23.271 -75,5%

Directe lasten 0 0,0% 29.124 94,4% -29.124 -100,0%

Brutom arg e 7 .568 100 ,0% 1 .715 5 ,6% 5 .853 341 ,3%

Verkooplasten 388 5,1% 38 0,1% 350 921,1%

Kantoorlasten 73 1,0% 117 0,4% -44 -37,6%

Algemene lasten 621 8,2% 173 0,6% 448 259,0%

T ot a a l l a st e n 1 .081 14 ,3% 328 1 ,1% 753 229 ,6%

R e sult a a t n a b e l a sting 6 .487 85 ,7% 1 .387 4 ,5% 5 .100 367 ,7%

DocuSign Envelope ID: C69156BD-10B8-44C4-9683-99FF46E7DC95
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De
financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de
verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

B a l a nsov erz icht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 % balans 31-12-2020 % balans

Liquide middelen 5.770 100,0% 544 100,0%

V lott e nd e a ctiv a 5 .770 100 ,0% 544 100 ,0%

A ctiv a 5 .770 100 ,0% 544 100 ,0%

Overige reserves -1.720 -29,8% -3.107 -571,1%

Onverdeelde winst 6.487 112,4% 1.387 255,0%

E ig e n v ermog e n 4 .767 82 ,6% -1 .720 -316 ,2%

K ortlop e nd e schuld e n 1 .003 17 ,4% 2 .264 416 ,2%

P a ssiv a 5 .770 100 ,0% 544 100 ,0%

DocuSign Envelope ID: C69156BD-10B8-44C4-9683-99FF46E7DC95
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Jaarrekening

Stichting Het Klimaatmuseum
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Balans

Na resultaatbestemming.

B a l a ns a ctiv a

31-12-2021 31-12-2020

V lott e nd e a ctiv a
Liquide middelen 5.770 544

5 .770 544

A ctiv a 5 .770 544

B a l a ns p a ssiv a

31-12-2021 31-12-2020

E ig e n v ermog e n
Overige reserves -1.720 -3.107

Onverdeelde winst 6.487 1.387

4 .767 -1 .720

K ortlop e nd e schuld e n 1 .003 2 .264

P a ssiv a 5 .770 544
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Staat van baten en lasten

S t a a t v a n b a t e n e n l a st e n

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten 7.568 30.839

Directe lasten 0 29.124

Brutom arg e 7 .568 1 .715

Verkooplasten 388 38

Kantoorlasten 73 117

Algemene lasten 621 173

T ot a a l l a st e n 1 .081 328

R e sult a a t n a b e l a sting 6 .487 1 .387
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Toelichting op de jaarrekening

A lg e m e e n

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Het Klimaatmuseum wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: Het
(doen) stoppen van de klimaatverandering door het vertellen van nieuwe en creatieve verhalen met
verbeeldingskracht op het gebeid van klimaatverandering, met bijdragen van kunstenaars, designers,
performers en andere creatievelingen, dit in de ruimste zin van het woord. Het museum verbindt hierbij kunst,
kennis en community.

De stichting tracht dit doel meer te bereieken door:
1. het (doen) realiseren, onderhouden en beiden van een (online)museum;
2. het (doen) organiseren van (culturele) evenmenten, tentoonstellingen, lezingen, seminars, workshops,
activiteiten en/of bijeenkomsten;
3. het (doen) verstrekken en gebieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door
gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
4. samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
5. het doen of laten verrichten van alle verandere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevordelijk, nuttig en/of gewenst kunnen/

Bestuur
De directie wordt geboerd door: - Laura van Rutten (bestuur)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
- Annemarie den Dekker (voorzitter Raad van Toezicht)
- Denise de Boer (penningmeester Raad van Toezicht)
- Simon Bushell (algemeen lid Raad van Toezicht)

A ctivit e it e n

De activiteiten van Stichting Het Klimaatmuseum bestaan voornamelijk uit: Het (doen) stoppen van de
klimaatverandering door het vertellen van nieuwe en creatieve verhalen met verbeeldingskracht op het gebeid
van klimaatverandering, met bijdragen van kunstenaars, designers, performers en andere creatievelingen, dit in
de ruimste zin van het woord. Het museum verbindt hierbij kunst, kennis en community.

C ontinuït e it

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit. Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid
van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Thans zijn
er vaccins voor dit virus beschikbaar, welke gedurende 2021 zullen worden ingezet, echter de snelle
verspreiding van het virus heeft geleid tot ingrijpende overheidsmaatregelen gericht op het 'maximaal
controleren' van het virus. De macro-economische gevolgen in het algemeen, en de omvang van financiële
gevolgen voor de vennootschap in het bijzonder (op langere termijn) zijn op dit moment niet in te schatten.
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Vooralsnog heeft de stichting geen negatieve financiële gevolgen ondervonden en maakt zij niet gebruik van de
overheidsmaatregelen ter ondersteuning.

V e stigings a dre s , re chtsvorm e n inschrijfnumm er h a nd e lsre gist er

Stichting Het Klimaatmuseum is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 72088567.

S ch a tting e n

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Het Klimaatmuseum zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

A lg e m e n e grondsl a g e n

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

G rondsl a g e n v a n liquid e midd e l e n

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

G rondsl a g e n v a n kortlop e nd e schuld e n

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.
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G rondsl a g e n voor b e p a ling v a n h e t re sult a a t

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.

G rondsl a g e n v a n om z e t

Algemeen
De baten omvat de opbrengsten uit levering diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de
omzet geheven belastingen.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

G rondsl a g e n v a n ov erh e idssubsidi e s

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

G rondsl a g e n v a n b e drijfskost e n

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Toelichting op de balans

Liquid e midd e l e n

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquid e midd e l e n
Tegoeden op bankrekeningen 5.770 544

5 .770 544

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

E ig e n v ermog e n

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

E ig e n v ermog e n
Overige reserves -1.720 -3.107

Onverdeelde winst 6.487 1.387

4 .767 -1 .720

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2021 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de overige reserves: € 6.487,-.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de
daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken
voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
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K ortlop e nd e schuld e n

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

K ortlop e nd e schuld e n
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.003 93

Overlopende passiva 0 2.171

1 .003 2 .264

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

B e l a sting e n e n pre mi e s soci a l e v erz e k ering e n

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

B e l a sting e n e n pre mi e s soci a l e
v erz e k ering e n
Omzetbelasting 1.003 93

1 .003 93

De post omzetbelasting bevat de nog verschuldigde omzetbelasting over het boekjaar 2021.

O v erlop e nd e p a ssiv a

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

O v erlop e nd e p a ssiv a
Nog te betalen kosten kortlopend 0 39

Overlopende passiva kortlopend 0 2.132

0 2 .171

De post overloppende passiva kortlopend bevat de nog te betalen bedragen aan het bestuur.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

B a t e n

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

B a t e n
Baten 7.568 30.839

7 .568 30 .839

Onder baten wordt verstaan de bedragen uit hoofde van gerealiseeerde diensten, giften en overige
ontvangsten.

De baten over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met -75,5% gedaald. De reden hiervan is dat de
Stichting het Klimaatmuseum dit jaar niet verantwoordelijk was voor de uitvoer van de projectadministraties van
lopende projecten bij de samenwerkingspartners. Hierdoor zijn de baten en directe lasten gedaald.

D ire ct e l a st e n

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

D ire ct e l a st e n
Directe projectlasten 0 29.124

0 29 .124

D ire ct e proj e ctl a st e n

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

D ire ct e proj e ctl a st e n
Directe projectlasten 0 29.124

0 29 .124
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T ot a a l l a st e n

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

T ot a a l l a st e n
Verkooplasten 388 38

Kantoorlasten 73 117

Algemene lasten 621 173

1 .081 328

V erkoopl a st e n

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

V erkoopl a st e n
Relatiegeschenken 51 0

Reis- en verblijfkosten 113 38

Websitekosten 224 0

388 38

K a ntoorl a st e n

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

K a ntoorl a st e n
Kantoorbenodigdheden 49 117

Contributies en abonnementen 2 0

Kosten automatisering 22 0

73 117
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A lg e m e n e l a st e n

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

A lg e m e n e l a st e n
Administratiekosten 41 0

Verzekeringen 427 0

Bankkosten 152 173

621 173
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Ondertekening

- Laura van Rutten (bestuur)_____________________________________________________________________

- Annemarie den Dekker (voorzitter Raad van Toezicht)________________________________________________

- Denise de Boer (penningmeester Raad van Toezicht)________________________________________________

- Simon Bushell (algemeen lid Raad van Toezicht)_____________________________________________________
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