Publicatieplicht ANBI
De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:
1. de naam van de instelling
2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
3. contactgegevens
4. de namen van de bestuurders, de functies en bevoegdheden van het statutaire bestuur
5. de doelstelling van de ANBI, kort en begrijpelijk vermelden van doel, de missie en de
bestaansrechten van de instelling
6. het beleidsplan, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; dit mag een ‘publieksvriendelijke’
versie zijn
7. het beloningsbeleid. Voor het personeel kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of
salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
8. een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een actueel verslag van de activiteiten
9. een financiële verantwoording, inzicht in de financiën: de balans, de staat van baten en lasten en
een toelichting. Daarbij horen de kosten van beheer en van de fondswerving en het totaal van
ontvangsten uit acties, donaties en/of nalatenschappen

Status Space Expo per 1-1-2015
1. de naam van de instelling
Stichting Noordwijk Space Expo

2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
008221613

3. contactgegevens
Bezoekadres: Keplerlaan 3, 2201 AZ Noordwijk
Postadres: Postbus 277, 2200 AG, Noordwijk
Telefoon: 0713646489
E-mail: info@space-expo.nl
Webadres: www.space-expo.nl
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4. de namen van de bestuurders, de functies en bevoegdheden van het statutaire bestuur
Voorzitter: A. Verberk (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Secretaris: M. van Baal (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Penningmeester: M. van der Jagt (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Lid: R. Gathier (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Lid: A. Kuipers (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Lid: N.J. van Putten (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Lid: J. de Dalmau (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)

5. de doelstelling van Space Expo
Missie: Communiceren over ruimtevaart in het algemeen en Europese ruimtevaart in het bijzonder door
middel van tentoonstellingen, educatieve programma’s en presentaties.
Doel: De relatie tonen tussen ruimtevaart enerzijds en mens, maatschappij, techniek en natuur anderzijds
aan een breed publiek van diverse leeftijden, achtergronden en kennis.
Bestaansrecht: Space Expo is het officiële bezoekerscentrum van ESA/ESTEC in Noordwijk en heeft de
grootste permanente ruimtevaartexpositie van Nederland.

6. het beleidsplan, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;


Space Expo verzamelt, catalogiseert en ontsluit op professionele wijze informatie en objecten met
betrekking tot historische, actuele en toekomstige ruimtevaartmissies van de nationale en
internationale ruimtevaart. Deze taak vervult Space Expo met hoogstaande know-how en
expertise en enthousiasme.



Space Expo spant zich in om hét ruimtevaart platform te zijn waar bezoekers, scholieren,
deskundigen en bedrijven samen komen om actuele informatie over ruimtevaart te kunnen vinden
en standpunten over ruimtevaart (in de ruimste zin van het woord, dus ook maatschappelijke spinoffs) met elkaar uit te kunnen wisselen.



Space Expo biedt, als professionele educatieve instelling, actuele lesprogramma's over
ruimtevaart voor primair en voortgezet onderwijs en ondersteunende educatieve middelen voor
HBO en WO studenten. De lesprogramma's sluiten aan bij de leerdoelen voor o.a. bèta en
techniek vakken, maar sluiten ook aan bij diverse maatschappelijke vraagstukken waar
ruimtevaart oplossingen voor kan bijdragen.



Space Expo zal zich de komende jaren verder ontwikkelen op deze gebieden. Bovenstaande
functies worden ondersteund door permanente en wisselexposities, activiteiten van velerlei aard
en educatieve programma's.



Space Expo is een zelfstandige stichting en ontvangt geen structurele subsidie. Space Expo dient
als een van de weinige musea in het land geheel in haar eigen onderhoud te voorzien. Door
middel van incidentele en projectgerelateerde subsidies investeerd Space Expo in nieuwe
tentoonstellingsonderdelen en educatieve programma’s.
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7. het beloningsbeleid
Het bestuur van Space Expo is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.
Voor het vaste personeel van Space Expo geldt een bescheiden salarisregeling conform de functieschalen
uit de Museum CAO van het ministerie van SZ&W.
Voor het personeel met een nul-uren contract hanteren wij een beloning van gemiddeld 110% van het
wettelijk minimumloon.
8. een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een actueel verslag van de activiteiten
Activiteiten 2014
-

Dec: Een activiteitenprogramma vol fun en educatie in de kerstvakantie.

-

Nov: André Kuipers en Lodewijk van den Berg, evenement

-

Nov: Rosetta evenement: Philae landt op de komeet

-

Okt: Een activiteitenprogramma vol fun en educatie in de herfstvakantie.

-

Okt: Opening Wubbo Ockels herdenkingstentoonstelling

-

Okt: Meedoen aan Cinekid Festival, Amsterdam

-

Okt: De Space to Be: een maand lang activiteiten gericht op het maatschappelijk nut van ruimtevaart.

-

Okt: Meedoen aan ESTEC Open Dag

-

Okt: Uitbreiding Walk of Space, boulevard Noordwijk

-

Sep: Meedoen aan Nacht van Kunst en Kennis, Leiden

-

Sep: Meedoen aan Open Monumentendag

-

Aug: Rosetta in orbit evenement

-

Jul-aug: Een activiteitenprogramma vol fun en educatie in de zomervakantie.

-

Jul: Ed Mitchell, Apolloastronaut, evenement bij Space Expo

-

Jun: Meedoen met Funday bij ESTEC

-

Jun: Meedoen met Veiligheidsdag Noordwijk

-

Mei: ECSITE Space Group evenement bij Space Expo

-

Mei: Meedoen met Klokhuisdag bij Nemo.

-

Mei: Een activiteitenprogramma vol fun en educatie in de meivakantie.

-

Maa: Evenement: Burgemeester is directeur voor één dag.

-

Feb: Missie X: train like an astronaut.

-

Feb: Een activiteitenprogramma vol fun en educatie in de voorjaarsvakantie.

-

Jan: Rosetta wake-up evenement.
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9. een financiële verantwoording, inzicht in de financiën en een toelichting

Stichting Noordwijk Space Expo
VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2014

VERKORTE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 IN EURO (NA RESULTAATBESTEMMING)
31-dec-14

31-dec-13

898.829

970.161

VOORRADEN

32.738

44.436

VORDERINGEN

65.585

268.552

LIQUIDE MIDDELEN

943.075

888.060

1.940.227

2.171.209

ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

PASSIVA
VERMOGEN
Bestemmingsfondsen

424.097

526.974

Bestemmingsreserve

500.000

400.000

Overige reserves

840.278

1.089.093
1.764.375

2..016.067

VOORZIENINGEN

57.000

37.232

KORTLOPENDE SCHULDEN

118.852

117.910

1.940.227

2.171.209
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VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 ( IN EURO)
2014

2013

Opbrengsten uit hoofde van
doelstelling

605.462

698.009

Opbrengsten ter dekking van
Organisatiekosten

201.821

232.670

807.283

930.679

BATEN

LASTEN
Kosten uit hoofde van
doelstelling
Directe lasten

139.895

177.437

Lonen en salarissen

285.242

284.991

Sociale lasten

74.995

71.441

Afschrijvingen op materiële
vaste activa

137.105

177.905

Overige bedrijfskosten

182.124

177.455

819.361

889.229

250.860

257.056

Organisatiekosten
SOM DER LASTEN

1.070.221

1.146.285

Bedrijfsresultaat

-262.938

-215.606

Rente

11.243

14.939

RESULTAAT

-251.695

-200.667
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