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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 

van Koophandel (*)

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*) Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling

Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 

bestuur (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Stichting Venlose Volkscultuur Museum

6 7 9 0 1 1 9 0

Dominicanenstraat 25 5911 KA Venlo

0773232626

museum@jocus.nl

www.jocusmuseum.nl

8 5 7 2 1 8 7 4 8

Kunst en cultuur - Expositie

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Nederland

0

0

R.L.J.J. Linders Voorzitter

E.F.M. Janssen Penningmeester

J.M.P. Schouren Secretaris

R.R.C. Viertel Lid
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

Het opzetten, beheren, faciliteren en organisaren van activiteiten voor een museum in 
de tad Venlo met als hoofdthema de "Venlose Vastelaovend Volkscultuur" in het 
verleden, heden en toekomst, met als doel het behouden van en educatie in de "
Venlose Vastelaovend Volkscultuur" in de breedste zin van het woord.

Het tentoonstellen en toegankelijk maken van de uitgebreide collectie aan historische 
voorwerpen, documenten en overige informatie die nu en in de toekomst in het bezit is 
van het Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus alsmede het vertonen van historich 
beeldmateriaal en het ten gehore brengen van Venlose dialect en/of 
vastelaovesmuziek. Daarnaast zal de stichting subsidies, fondsen en sponsoren 
werven met het specifieke doel om de historie en de toekomst van de "Venlose 
Vastelaovend Volkscultuur" onder de aandacht te brengen en te houden door middel 
van het museum opdat deze eeuwenlange tradities bewaard blijven en toegankelijk 
zijn voor een breed publiek.

De stichting beoogt haar doel te breiken door onder meer:

a. Het inrichten van een museum met een vaste collectie met originele kostuums, 
onderscheidingen, foto's, films en andere zaken welke het verhaal vertellen van het 
unieke Venlose volksfeest.

b. Een periodiek wijzigende expositie binnen het museum gericht op een thema 
gerelateerd aan de Venlose Vastelaovend Volkscultuur

Inkomsten volgen uit sponsoring, fondsen en kaartverkoop voor toegang tot het 
museum.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 spaar rekening, 

beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan de exploitatie van het museum. Alle kosten die 
gemaakt worden om het museum in stand te houden.

www.jocusmuseum.nl Open

Alle werkzaamheden binnen de stichting, zowel bestuurlijk als van de werkgroep, 
vinden plaats op vrijwillige basis. Er is geen beloning in welke vorm dan ook van 
toepassing.

Sinds de oprichting in 2017 is het Jocusmuseum geopend. Sinds die tijd wordt er een 
vaste collectie tentoongesteld.

Elk seizoen wordt er tevens een thematische collectie geexposeerd. Het museum is op 
vaste tijdstippen geopend en daarnaast op afspraak te bezoeken (ook voor groepen). 
Tijdens deze bezoeken worden er rondleidingen gegeven. 

Daarnaast vinden er met enige regelmaat lezingen plaats specifiek gericht op een 
bepaald onderwerp gerelateerd aan de venlose Vastelaovend Volkscultuur.

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.3 1 1 2 2 0 2 2

31-12-2022 31-12-2021 (*) 31-12-2022 31-12-2021 (*)

1.750

0 1.750

229 375

9.866 7.888

10.095 8.263

10.095 10.013

10.095 10.013

10.095 10.013

10.095 10.013

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen intrinsieke waarde. De vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vorderingen. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders 
vermeld staan deze ter vrije beschikking
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van alle baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

2022 2021 (*)

1.999

1.999 0

3.500

462 215

462 215

1.966 1.815

7.927 2.030

0

522 514

3.737 4.644

1.750 3.500

187 181

1.649 933

7.845 9.772

82 -7.742
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3 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.

Naast sponsorbijdragen en subsidies bestaan de baten uit de ontvangen entreegelden 
voor het museum.

De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met de eventuele restwaarde en de in de 
grondslagen van waardering vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het 
verslagjaar wordt tijdsevenredig afgeschreven

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en 
andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de 
diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 
deze geleden c.q. voorzienbaar zijn.

Open
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