










Terugblik op 2020 
Terugblikkend op 2020 kunnen we stellen dat voor Museumplein Limburg de C een centrale plaats 
inneemt. Voordat de alom bekende en gevreesde C-pandemie de wereld tot stilstand bracht, waren we 
als Raad van Toezicht al een versnelling teruggeschakeld. Met de wens tot een onafhankelijker en 
financieel stabiel Museumplein Limburg in het achterhoofd, zijn we bewust stil gaan staan om 
antwoorden te zoeken op vragen als: Wat is Museumplein Limburg nu eigenlijk? Is de samenhang en 
het doel dat we voor ogen hadden bereikt? Waar staan we nu voor? Hoe verhouden “de drie C’s” 
(Columbus, Cube en Continium) zich tot elkaar? En hoe kunnen we ze (meer) met elkaar verbinden? 
Kijkend naar benchmarks en best practices uit de (inter)nationale museumwereld zijn we al 
reflecterend tot de conclusie gekomen, dat het tijd was een vierde C te introduceren: iets meer 
conservatisme zou op zijn plaats zijn; meer structuur in de aanpak en meer focus op financiën zonder 
de aandacht voor creativiteit en inhoud uit het oog te verliezen. 

Toen corona ook in Nederland haar intrede deed, waren we dan ook al bezig de eerste noodzakelijke 
stappen richting een nieuwe strategie en organisatie te zetten. Achteraf bezien een geluk bij een 
ongeluk. Hierdoor was de organisatie beter bestand tegen de klappen van het virus. In goed overleg 
met de Provincie Limburg zijn de contouren voor een stabiele meerjarige strategie en exploitatie, 
zowel qua financiën als inhoudelijk, getekend. Het concept voor het terugbrengen van de drie C’s tot 
één museum waarbij de sterktes van ieder behouden blijven, is in 2020 in de steigers gezet. De 
noodzakelijke reorganisatie die in 2020 helaas doorgevoerd moest worden, heeft gezorgd voor een 
organisatie die financieel gezonder de toekomst in kan en tevens geschikt lijkt om de strategie 
succesvol uit te rollen. Met dit doel voor ogen hebben we in 2020 een interim financieel adviseur 
aangesteld in de persoon van Piet Wagemans. Hij zet zijn werk voor de stichting ook in 2021 nog 
voort, maar dan als interim financieel directeur. Het is de wens om de financiële functie structureel te 
borgen op directie- en bestuursniveau. Deze wijziging van één- naar tweekoppig bestuur wordt ook 
statutair vastgelegd en medio 2021 zal de werving voor een definitieve invulling van de tweede 
bestuurder in gang worden gezet. 

In 2020 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. We hebben afscheid genomen van 
Loek Radix en Ingeborg Janssen Reinen, die wegens tijdgebrek hun functie helaas moesten 
neerleggen. We hebben Carlo van Kemenade verwelkomd als nieuwe voorzitter en Paul Prickaerts als 
nieuw lid. Ger Wagemans is na ruim 8 jaar afgezwaaid als voorzitter. De Raad van Toezicht is 
daarmee een divers team waarin de onderlinge verhoudingen uitstekend zijn. Voor 2021 is een 
zelfevaluatie van de Raad van Toezicht gepland, die inmiddels heeft plaatsgevonden. Besloten is onder 
andere om eind 2021 te bezien of uitbreiding van het huidige team gewenst is, met name op museaal 
vlak. We kiezen voor een meer gestructureerde aanpak van onze taken als Raad van Toezicht. 
Bepaalde thema’s, als riskmanagement en compliance zullen regulier terugkeren. Twee keer per jaar 
voert een afvaardiging van de Raad van Toezicht overleg met de ondernemingsraad van de stichting en 
één keer per jaar wordt onder alle medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
Het enthousiasme en de authenticiteit waarmee bezoekers in de drie musea ontvangen worden 
(wanneer het mocht), ook in moeilijke tijden, is inspirerend. 

2020 is ook voor Museumplein Limburg een cruciaal jaar geweest, waarin we de interactie met 
bezoekers die zo tekenend is voor de organisatie grotendeels hebben moeten missen. Maar we hebben 
stevige contouren neergezet voor een nieuwe strategie en organisatie, waaraan we de komende jaren 
constructief gaan bouwen. 

Kerkrade, 17 mei 2021 

Mr. G.J.H.M. Wagemans & Drs. C.G.M. van Kemenade MBA 
Scheidend en huidig voorzitter Raad van Toezicht          6 
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ALGEMEEN

In dit  jaarverslag wordt over het boekjaar 2020 een financieel beeld gegeven van de 
Stichting Museumplein Limburg, statutair gevestigd te Kerkrade Museumplein 2,  ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 41072909.

De stichting werd opgericht op 13 november 1990 en heeft als doel het bijdragen aan het sociale zelfvertrouwen,
de economische zelfredzaamheid en het culturele bewustzijn van zijn publiek en diens leefomgeving en het
verbreiden en stimuleren van de belangstelling voor wetenshappelijke en industriële bedrijvigheid in verleden, heden 
en toekomst.



BALANS PER 31 DECEMBER 2020 na resultaatbestemming

31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA in € in €

VASTE ACTIVA

[1] Materiele vaste activa 1.112.310 1.559.823

[2] Financiële  vaste activa 0 4.589

VLOTTENDE ACTIVA

[3] Voorraden 11.787 43.423

Vorderingen
[4] Debiteuren 57.744 139.921
[5] Belastingen en pensioen 90.055 301.465
[6] Overige vorderingen en overlopende activa 1.594.245 1.700.997

1.742.044 2.142.382

[7] Liquide middelen 1.175.824 458.532

TOTAAL ACTIVA 4.041.964 4.208.749



BALANS PER 31 DECEMBER 2020 na resultaatbestemming

31-12-2020 31-12-2019
PASSIVA in € in €

[8] EIGEN VERMOGEN 898.837 278.640

[9] VOORZIENINGEN 6.963 0

LANGLOPENDE SCHULDEN
[10] Leaseverplichting 193.134 360.104

VREEMD VERMOGEN

Kortlopende schulden
[11] Aflossingsverplichting lease komend boekjaar 182.149 182.149
[12] Nog te besteden toezeggingen op projecten 742.952 302.001
[13] Crediteuren 438.995 1.450.611
[14] Belastingen en premies sociale verzekeringen 156.931 144.709
[15] Vakantiegeld, vakantiedagenverplichting 256.145 302.709
[16] Overige schulden en overlopende passiva 1.165.858 1.187.826

2.943.030 3.570.005

TOTAAL PASSIVA 4.041.964 4.208.749



STAAT VAN BATEN EN LASTEN (CATEGORIAAL)
BATEN 2020 2019

in € in €

Directe opbrengsten
[17] Publieksinkomsten 415.515 746.920
[18] Overige inkomsten 39.892 57.734

Totale directe opbrengsten 455.407 804.654
[19] Indirecte opbrengsten 189.543 606.761

Totale opbrengsten 644.950 1.411.415

[20] Subsidie Provincie Limburg
Exploitatiesubsidie 3.212.516 4.044.172
Huurbijdrage 1.542.738 1.542.738
Bestemmingsubsidies 557.926 463.696
Projectsubsidies 420.091 175.000

Totale subsidie Provincie Limburg 5.733.271 6.225.606
[21] Overige subsidies/bijdragen uit andere middelen 598.716 430.075

Totale subsidies/bijdragen 6.331.987 6.655.681

TOTALE BATEN 6.976.937 8.067.096

LASTEN

Inkoopwaarde van de opbrengsten -196.101 -302.018
[22] Salarissen en sociale lasten -2.540.301 -2.920.775

Inhuur en uitbesteed werk -297.977 -416.342
Overige personeelskosten -109.882 -162.811

[23] Afschrijvingen -402.225 -296.398
[24] Huur en vaste lasten -659.583 -1.650.357
[25] Programmakosten -714.260 -1.233.659
[26] Transitiekosten -685.834 0
[27] Overige exploitatiekosten -740.195 -1.077.221
TOTALE LASTEN -6.346.357 -8.059.582

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 630.580 7.514

[28] Saldo financiële baten/lasten -5.793 -5.527
[29] Resultaat deelneming -4.590 -2.158

EXPLOITATIERESULTAAT VOOR BESTEMMING 620.197 -171

Mutatie bestemmingsreserves -531.046 0

RESULTAAT NA BESTEMMING 89.151 -171
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WNT-VERANTWOORDING

De WNT is van toepassing op Stichting Museumplein Limburg.
Het voor Stichting Museumplein Limburg toegepaste bezoldigingsmaximum bedraagt 201.000 in 2020.
Dit betreft het algemeen toepasselijk bezoldigingsmaximum.

Dhr. J.H.M. Gubbels 2020 2019
Algemeen directeur - bestuurder

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling  1 januari 2020 -   

31 december 2020 
 1 januari 2019 -   

31 december 2019 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja

Beloning
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 162.580€    176.183€   

WNT toets bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 162.580€    176.183€   
Beloning betaalbaar op termijn 18.123€    12.297€   
Totale bezoldiging 180.703€    188.480€   

Individueel toepasselijke bezoldigingsnorm 201.000€    194.000€   

Dhr. H.W.G. Janssen 2020 2019
Zakelijk directeur

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling  1 januari 2020 -   

31 december 2020 
 1 januari 2019 -   

31 december 2019 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja

Beloning
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 101.813€    98.980€   

WNT toets bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 101.813€    98.980€   
Beloning betaalbaar op termijn 10.368€    10.297€   
Totale bezoldiging 112.181€    109.277€   

Individueel toepasselijke bezoldigingsnorm 201.000€    194.000€   



OVERZICHT WET NORMERING TOPINKOMENS

TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN - GEGEVENS 2020

Gegevens 2020 - leden RvT mr. G.J.H.M. 
Wagemans

mr. C.G.M. 
Kemenade

drs. A.G.L. Palmen

Functie voorzitter RvT voorzitter RvT lid RvT lid RvT

Periode 1 januari 2020 – 23 
september 2020

24 september 2020 - 
31 december 2020

1 januari 2020 – 31 
december 2020

1 januari 2020 – 25 
mei 2020

Gegevens 2020 - leden RvT

Functie lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT

Periode 1 januari 2020 – 31 
december 2020

1 januari 2020 – 25 
mei 2020

1 januari 2020 – 31 
december 2020

25 mei 2020 - 31 
december 2020

Volgens art. 14 van de statuten hebben de leden van de RvT geen recht hebben op een beloning voor de door hen 
verrichte werkzaamheden en hebben slechts recht op vergoeding van de  door hen in de uitoefening 
van hun functie gemaakte kosten.
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