GEGEVENS CULTURELE ANBI Museum het Drostenhuis Ootmarsum


Wie ?

Stichting Mulder van Eerde, met als instelling Museum Het Drostenhuis Ootmarsum



het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/

Het fiscaal nummer is



816256366

Postadres :

Secretariaat – Putstraat 5 – 7631 GB Ootmarsum
Gebouw : Walstraat 1 7631 GB Ootmarsum



Doelstelling

Het in stand houden en voor het publiek openstellen van het erfgoed Drostenhuis Ootmarsum aan de
Walstraat 1, Ootmarsum.
Het gebouw en interieur van de laatste Drost van Twente te beheren en maatregelen te treffen voor de
openstelling doormiddel van suppoostdiensten op vrijwilligersbasis en een samenwerking met de overige
musea in Ootmarsum.



Het bestuur

Voorzitter : H.Dekkers, secretaris – J.Bogers – penningmeester – H.Eertman , bestuurslid – R.P.Meijer


Beloningen.
Zowel het bestuur als de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en
ontvangen ook geen vergoeding voor eventueel gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van de werkzaamheden.

Wat doen we ?
Het museum heeft sinds 2008 jaarlijks een bezoekersaantal van rond de 8.000 personen en is in het
seizoen van mei tot oktober elke dag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De bovenwoning wordt verhuurd
om de exploitatielasten te kunnen dekken. Er is een samenwerking met het Openluchtmuseum
Ootmarsum en een gecombineerd entreetarief. Voor de voorlichting en PR zijn verschillende voorzieningen
getroffen zoals het uitgeven van een boek, verspreiden van folder en flyers, persberichten, artikelen en
deze website


Financieel.
Het gebouw en tuin vragen een regelmatig onderhoud die gefinancierd wordt uit de huuropbrengst van de
bovenwoning en de opbrengsten van de kaartverkoop.

Exploitatierekening 2012
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lasten
Onderhoud gebouwen
Belasting onroerend goed
Verzekeringen
Gas
Elektra
Water
Telefoon
Representatie
Kleine aanschaffingen
Contibuties en abonnementen
Schoonmaakkosten
Algemene kosten
Cogas / Kmto
Bankkosten
Resultaat
Totaal

in euro's
2.308
2.599
1.645
3.441
720
309
238

Huuropbrengsten
Kaartverkoop
Energievergoeding bovenwoning
Rente banken
Opbrengsten effecten
Waardeverschil effecten
Opbrengst boeken / donaties
Restitutie energiebelasting 2012
Bijdrage KMTO

190
1.138
1.500
304
190
45
3.684
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18.311 Totaal
=========

Museum het Drostenhuis Ootmarsum, Walstraat 1, Ootmarsum. Gegevens culturele ANBI.

Baten
in euro's
6.900
6.119
1.013
545
2.639
0
390
608
97

18.311
=========

