
 
 
 

 
 
 
 
 

Stichting Museumfonds – Zeestraat 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsnotitie  
 
 

 
 
 

 



Statutaire doelstelling en vermogensopbouw Stichting 
Museumfonds – Zeestraat 80 
 
De statutaire doelstelling van de Stichting Museumfonds luidt als volgt: 
 

● De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de stichting: 
Stichting Beeld en Geluid Den Haag, gevestigd te 's-Gravenhage ('Beeld en 
Geluid Den Haag'). 

● De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar 
activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te 
bevorderen.  

 
Het vermogen van de Stichting Museumfonds: 
 

● Het vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen wordt 
verkregen door erfstellingen en andere inkomsten. 

 
Stichting Museumfonds – Zeestraat 80 en haar relaties 
 
Onderstaand wordt ingegaan op de historie van een aantal entiteiten gerelateerd aan 
Stichting Museumfonds, te weten: 
 

A. Stichting Beeld en Geluid Den Haag; 
B. Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

 
A. Stichting Beeld en Geluid Den Haag 
Stichting Beeld en Geluid Den Haag is opgericht in 1929 teneinde invulling te geven 
aan de volgende statutaire doelstellingen: 
 

● De stichting heeft ten doel een mediawijze, open en vrije samenleving te 
bevorderen door: 

 
● een levendig platform te bieden waar heden, verleden en toekomst van 

communicatie, journalistiek en media door een breed en divers publiek in 
Den Haag en omstreken wordt ervaren, besproken en geïnterpreteerd;  

● het verzamelen, al dan niet in eigendom, het beheren en het onderzoeken 
en toegankelijk maken van voorwerpen, media-uitingen en data, die een 
collectie van nationale betekenis vormen op het gebied van communicatie, 
journalistiek en media en alles wat daarmee samenhangt, waaronder 
museale voorwerpen behorende tot het nationale culturele en industriële 
erfgoed, en het verrichten van al hetgeen dienstig is ten behoeve van 
bovenstaande doelstellingen.  

 
● De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar 

activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te 
bevorderen. 

 
● Stichting Beeld en Geluid Den Haag heeft een Culturele ANBI-status. 
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B. Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is opgericht in 1997 teneinde 
invulling te geven aan de volgende statutaire doelstellingen: 
 

● Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van 
Nederland. Als beheerder van het media-erfgoed houdt de stichting de 
Nederlandse mediageschiedenis in woord, beeld en geluid levend en maakt 
het voor iedereen mogelijk hiermee te leren, ervaren en creëren. De stichting 
ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet. 
 

● De stichting betrekt bij het uitvoeren van haar activiteiten en het nemen van 
besluiten het belang van de Nederlandse Publieke Omroep.  

  
● De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 
● Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft een Culturele 

ANBI-status. 
 
Werven van het vermogen 
Vanuit de stichting worden momenteel geen activiteiten ondernomen om aanvullende 
middelen te werven. 
 
 
Beheer van het vermogen 
Het bestuur van de Stichting Museumfonds – Zeestraat 80 beheert het vermogen 
van de stichting.  
 
Het vermogen van de stichting is grotendeels beschikbaar in liquiditeiten. De 
stichting zal de resterende beleggingsportefeuille in de nabije toekomst omzetten in 
liquiditeiten om daarmee flexibel in te kunnen spelen op de financieringsbehoefte van 
de Stichting Beeld en Geluid Den Haag. 
  
De omvang van het vermogen moet Stichting Museumfonds – Zeestraat 80 in staat 
stellen de komende jaren een financiële bijdrage te leveren aan de Stichting Beeld 
en Geluid Den Haag, daarbij rekening houdend met de mogelijkheid van 
economische tegenvallers en andere zaken die een negatieve uitwerking op de 
subsidiëring van de Stichting Beeld en Geluid Den Haag. 
 
 
Aanwenden van het vermogen 
Het vermogen van Stichting Museumfonds – Zeestraat 80 wordt als volgt ingezet: 
Een jaarlijkse structurele bijdrage aan Stichting Beeld en Geluid en Den Haag uit het 
vermogen van de stichting. 
Bijdragen aan de Stichting Beeld en Geluid en Den Haag voor onvoorziene uitgaven 
en projecten waarvan de resultaten achteraf zijn tegengevallen, of calamiteiten die 
zich hebben voorgedaan. 
 
Deze steun wordt gefinancierd uit de beschikbare liquide middelen van de stichting. 
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