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Samenstelling van het bestuur ultimo 2020
Voorzitter: de heer mr. drs. A. Ott
Secretaris-penningmeester: de heer drs. B.R. Goes 
bestuurslid: vacant

Aard van de activiteiten / doelstelling
De stichting heeft ten doel a) het in stand houden en uitbreiden van Amsterdam Pipe Museum 

waarin o.a. collecties pijpen en aanverwante objecten, benevens bibliotheek en
documentatiebestanden en b) het bevorderen van de belangstelling voor en 
de studie naar de rookpijp als cultuurhistorisch fenomeen.

De stichting is aangemerkt als  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk.
De stichting heeft de status van Culturele instelling in het kader van de Geefwet.

Toelichting Balans algemeen
Waarderingsgrondslagen
De vaste inventaris (vitrines) wordt afgeschreven met 1.000 euro per jaar.
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
 
De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (kasstelsel).
Het exploitatieresultaat is het verschil tussen de exploitatiebaten en de -lasten over het boekjaar.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat is verrekend met de algemen reserve.

Toelichting Balans 2020
Collectiedelen in eigendom van de stichting vertegenwoordigen geen economische
waarde en zijn om die reden niet gewaardeerd, doch vermeld als pm-post.
Schuld lange termijn betreft een financiering waarvoor geen rente is verschuldigd.

Een in 2020 uitbetaalde projectsubsidie is gereserveerd voor uitvoering in 2021.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

De Stichting ontvangt hoofdzakelijk inkomsten uit entreegelden, verkopen uit de museum-

winkel en levering expertise.

Bestuursleden declareren geen kosten die gemaakt zijn in het kader van de uitoefening

van hun functie. Bestuursleden ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden.

Dit jaar ontvangen subsidie betreft noodsteun van het Rijk i.v.m. corona.

De bereidheid tot donaties is sterk toegenomen n.a.v. de corona-pandemie.

De overige inkomsten zijn door dezelfde oorzaak sterk gedaald.



Stichting Pijpenkabinet

Balans per 31 december

2020 2019
Activa

Inventaris: 11.000 12.000
Collectie p.m. p.m.

11.000 12.000
Winkelvoorraad: 17.300 21.600
Vorderingen / activa 0 135
Liquide middelen : 91.407 85.435

Totaal activa 119.707 119.170

Passiva

Algemene reserve :
Saldo voorgaande jaren 12.442 24.614
Exploitatie saldo -11.602 -12.172 
Eigen vermogen 840 12.442
Bestemmingsfonds collectie 41.992 52728
reservering subsidie 2021 4.875
Schulden lange termijn

Lening van stichter 45.000 45.000
kortlopende schuld 27.000 9.000

Totaal passiva 119.707 119.170
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Staat van baten en lasten

Alle bedragen in €, exclusief BTW

2020 2019 Begroting 2021

Baten
Subsidie 7.496 0 2.000
Donaties 19.311 1.325 6.000
Entree 6.847 18.993 9.000
Verkoop museumwinkel 2.408 10.916 8.450
Diensten 2.124 4.393 1.600

Totaal 38.186 35.627 27.050

Lasten
Huisvesting 20.185 23.647 22.250
Kantoorkosten 2.331 1.744 1.600
Inkoop museumwinkel 2.621 4.785 1.800
Kosten collectie 16.128 5.636 6.000
Projectkosten 763 6.635 p.m.
Lidmaatschappen 357 869 600
Diversen 7.403 4.526 3.500

49.788 47.842 35.750
Saldo

-11.602 -12.215 -8.700
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