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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Noordwijk Space Expo

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

Keplerlaan 3
0 7 1 2 0 0 1 4 0 0

E-mailadres

info@space-expo.nl

Website (*)

www.space-expo.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 8 2 2 1 6 1 3

Kunst en cultuur - Expositie
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
6 , 2 3

Aantal vrijwilligers (*)

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

de heer P.G.M. Winters

Secretaris
Penningmeester

mevrouw O. van der Jagt

Algemeen bestuurslid

de heer N. van Putten

Algemeen bestuurslid

mevrouw B. Hoppel

Overige informatie
bestuur (*)

de heer C. Buijsrogge

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?

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.

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?

- 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.
- 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) 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/WO studenten. De lesprogramma's sluiten aan bij de leerdoelen
voor o.a. bèta en techniek vakken.
- 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.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

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 ticketverkoop en inkomsten door middel van verkoop
F&B, shop en evenementen.
Met behulp van incidentele en projectgerelateerde subsidies investeert Space Expo in
nieuwe tentoonstellingsonderdelen en educatieve programma’s.
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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).

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

De Stichting Noordwijk Space Expo besteedt de verkregen inkomsten aan het op een
professionele wijze in stand houden, verbeteren en actualiseren van de tentoonstelling,
de educatieve programma's en wisselexposities.

Open

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

Het bestuur van Space Expo is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.
Voor het personeel van Space Expo geldt een bescheiden salarisregeling welke
regelmatig getoetst wordt aan andere functiegeschalen die toegepast worden in de
museum en toeristische sector.

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.

Door het groeiend aantal coronabesmettingen in Nederland moesten de musea, en dus
ook Space Expo, de deuren met ingang van 19 december 2020 sluiten. Deze sluiting
heeft bijna 6 maanden geduurd, te weten tot 5 juni 2021.
In februari en maart heeft Space Expo in opdracht van het Netherlands Space Office in
samenwerking met ESERO NL een zeer succesvolle editie van het eductieprogramma
Mission X neergezet waar ruim 2500 leerlingen aan hebben deelgenomen.
In juni 2021 heeft Space Expo haar deuren weer geopend voor het publiek die het in
2021 geintroduceerde coronaproof programma Missie in het Museum weer konden
bezoeken.
Met name in de zomermaanden juli en augustus bleek Space Expo een gewilde
dagbesteding ondanks de beperkende maatregelen voor zowel de Nederlandse als de
buitenlandse bezoeker.
Op 19 december 2021 moesten de musea als gevolg van het toenemend aantal
coronabesmettingen opnieuw de deuren sluiten.
Ondanks deze lastige periode heeft Space Expo stappen gezet in het
professionaliseren en optimaliseren van de organisatie onder andere op het gebied van
collectiemanagement, evenementen en reserveringen.Ook het merchandise
assortiment is onder de loep genomen en zal veranderd en verbeterd gaan worden met
kwalitatief goede en verantwoorde producten die aansluiten op het museum en de
doelgroepen.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

538.835

€

648.739

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

538.835

Voorraden

€

26.764

€

30.945

Vorderingen &
overlopende activa

€

190.750

€

142.920

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

1.420.559

€

1.309.989

+
€

648.739

+
€

1.638.073

+

Totaal

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

2.176.908

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

425.465

€

218.722

Bestemmingsreserve

€

707.137

€

723.452

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
1.132.602

€

942.174

Bestemmingsfondsen

€

252.374

€

297.916

Voorzieningen

€

565.237

€

546.791

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

226.695

€

345.712

Totaal

€

2.176.908

€

2.132.593

+
€

+

€

1.483.854

+
€

Passiva

2.132.593

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

624.440

€

705.593

Subsidies van overheden

€

672.855

€

255.346

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

672.855

+
255.346

€
€

2.482

+

€
€

2.482

4.421

+
4.421

+

+

€

1.299.777

€

965.360

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

414.802

€

370.082

Verstrekte subsidies & giften

€

€

0

Aankopen en verwervingen

€

€

0

Communicatiekosten

€

17.605

€

18.705

Personeelskosten

€

304.876

€

586.409

Huisvestingskosten

€

102.798

€

274.141

Afschrijvingen

€

114.811

€

139.257

Financiële lasten

€

7.070

€

2.926

Overige lasten

€

176.614

€

200.660

Som van de lasten

€

1.138.576

€

1.592.180

Saldo van baten en lasten

€

161.201

€

-626.820

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.

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

Open

