Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting voorheen Rotterdamsche Tramweg Maatschappij

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 0 4 1 1 1 9 8 9 1

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

G.C. Schellingerweg 2

3253 MD Ouddorp

Telefoonnummer
E-mailadres

info@rtm-ouddorp.nl

Website (*)

www.rtm-ouddorp.nl

RSIN (**)

8 0 6 1 0 9 6 2 2

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L.J. Pit

Secretaris

W.H. Kentie

Penningmeester

C.C. Blitz

Algemeen bestuurslid

G. Baars

Algemeen bestuurslid

J. van Splunter

Overige informatie
bestuur (*)

Overige bestuursleden: F. v.d. Wal, D. v.d. Gaag, W. Aarse

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. Het verwerven, restaureren en in stand houden van tramwegmaterieel met een
spoorwijdte van 1067 millimeter, autobussen en schepen.
2. Het bouwen of laten bouwen van replica’s van trammaterieel, autobussen en
schepen.
3. Het in eigendom verkrijgen en/of beheren van documentatiemateriaal,
gereedschappen en attributen. .
4. Het laten functioneren van het in punt 1, 2 en 3 vermelde als een werkend
museumbedrijf zodanig dat het een beeld geeft van het functioneren in al zijn facetten
van de voormalige N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij.
5. Het tot stand brengen en in stand houden van een museale (toeristische) tramlijn ten
behoeve van stoom- en motortramritten met mogelijk aanvullend busvervoer.
6. Het verzorgen van een periodiek “de Tramkoerier” waarin artikelen over de historie
van de N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij en de huidige R.T.M. Ouddorp,
tevens het verzorgen van publicaties via social media.

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?

1. Het bijeenbrengen van fondsen ter bestrijding van de kosten.
2. Het verwerven of in gebruik verkrijgen van materieel.
3. Het verwerven of in gebruik verkrijgen van overige roerende en onroerende zaken. .
4. Het tot stand brengen en houden van een stallingsgebouw, onderhouds- en
revisiewerkplaats.
5. Het tot stand brengen en houden van een onderkomen voor het houden van een
museale expositie.
6. Het laten uitvoeren van restauratie en onderhoudswerkzaamheden aan en
nieuwbouw van trammaterieel, autobussen en schepen.
7. Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met alle overige natuurlijke en
rechtspersonen die de recreatief-toeristische ontwikkeling van het Grevelingenbekken
ter harte gaan.
8. De stichting heeft geen winstoogmerk, alle verkregen baten zullen aangewend
worden voor behoud, onderhoud of uitbreiding van het materieel; stallings- of
museumgebouw; trambaan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. Donaties.
2. Bijdragen van medewerkers.
3. Erfenissen en legaten.
4. Inkomsten uit exploitatie:
a. Toegang museum
b. Tramritten
c. Busritten
d. Horeca
e. Verhuur museum
5. Projectsubsidies
Vele fondsen, overheidsinstellingen, organisaties en bedrijven steunen ons met vaak
aanzienlijke bedragen.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Alle verkregen baten worden aangewend voor:
1. Bedrijfskosten: Onderhoud materieel, onderhoud trambaan,
Brandstof /smeermiddelen:
2. Huisvestingskosten: Onderhoud panden, pacht , keuringen. water/electriciteit,
telefonie.
3. Algemene kosten: Verzekering, drukwerk, contributies
4. Public relations

https://www.rtm-ouddorp.nl/backoffice/wp-content/uploads/2021/0
6/Beleidsplan-RTM-2021-2026-2021-06-03.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg maatschappij heeft geen werknemers en
dus geen beloning daarvan.
De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De vrijwilligers krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

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.

De projecten Loc 56, Loc 37 en Sperwer zijn in 2020 verder opgepakt. Door
Coronamaatregelen waren er restricties. Bij Loc 56 is de ketel op het frame geplaatst.
De volgende stap is het geheel in eigen beheer gemaakte machinistenhuis op het
frame te plaatsen. Bij Loc 37 is weer een deel van de klinknagels aangebracht. Bij de
Sperwer is de bedrading aangebracht en getest. Gezien het aantal draden en het
ontbreken van originele tekeningen een forse klus.
Het noodzakelijke onderhoud aan materieel is uitgevoerd om klaar te zijn voor het
rijseizoen.
De goederenwagens 642 en 700 zijn binnen genomen om deze terug te brengen in
oorspronkelijke en authentieke staat.
In het verslagjaar is weer een deel van het spoor vernieuwd. Bijna 1000 meter spoor is
onderhanden genomen. Voor het gedeelte bij Port Zélande zijn nieuwe bielzen gelegd
op een ballastbed. Bij de remise is een nieuw kopspoortje aangelegd en zijn bielzen
vervangen. Tevens zijn reserve wielstellen op een stukje spoor geplaatst.
In het museum is een meer chronologische volgorde aangebracht. De portretten van
de RTM directeuren zijn opgehangen. Er zijn meerdere grote foto’s op canvasdoek
opgehangen. Voor de LGB baan hebben we enkele fraaie exemplaren gekregen.
De tramkoerier is 4 keer uitgekomen. Het verleden, heden en wetenswaardigheden
werden in iedere uitgave ruim belicht.
Naast de Tramkoeriers is het boek “RTM in kleur” uitgebracht.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij heeft bij de RABO bank een
spaarrekening voor projecten uit bovenstaande doelen te verwezelijken.

https://www.rtm-ouddorp.nl/backoffice/wp-content/uploads/2021/0
6/Jaarverslag-2020-Versie-2021-06-03.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

172.241

€

163.614

Financiële vaste activa

€

€

0

€

163.614

€

0+

172.241

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

23.009

€

20.562

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

194.290

€

118.924

+
€

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

389.540

Continuïteitsreserve

€

108.307

€

110.172

Bestemmingsreserve

€

70.000

€

70.000

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

34.314

Totaal

€

389.540

259.672

€
€

176.919

-2.137

€

+
€

+
€

178.307

Bestemmingsfondsen

79.500

139.486

+
€

31-12-2020

€

€

217.299

+

Passiva

303.100

€

45.565

€

303.100

+

+

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen.
De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingspijs.
Vorderingen
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen
geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen/reserves
Dit is de bouw en het onderhoud voor diverse rijtuigen, locomotieven en achterstallig onderhoud.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

82.396

€

175.159

Subsidies van overheden

€

9.690

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

61.050

€

53.232

Nalatenschappen

€

1.687

€

23.428

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

24.034

Giften

€

86.771

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

9.690

+
0

€

€

+

€

14.636

€

91.296

+

+

€

178.857

€

266.455

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

16.463

€

29.522

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

3.124

€

13.060

Personeelskosten

€

4.739

€

4.707

Huisvestingskosten

€

34.365

€

33.861

Afschrijvingen

€

24.255

€

22.264

Financiële lasten

€

-6

€

-7

Overige lasten

€

97.785

€

161.765

Som van de lasten

€

180.725

€

265.172

Saldo van baten en lasten

€

-1.868

€

1.283

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.

Door de gevolgen van het Corona virus vielen de inkomsten uit exploitatie sterk terug
t.o.v. 2019. Het aantal reizigers zakte van bijna 16.000 in naar 6.500. Omdat we in het
opgestelde noodscenario, in april 2020, zijn uitgegaan van 0 bezoekers viel het verlies
toch aanmerkelijk lager uit.
Mede door extra donaties van donateurs en medewerkers en steun van fondsen en de
overheid konden we een verder interen op onze reserves grotendeels voorkomen. De
bijdrage per donateur steeg naar € 52,08. Het totaal bedrag steeg hierdoor naar €
48.796,-De bijdragen van medewerkers steeg van € 14.636,-- naar € 24.034,-In het eerder vermelde noodscenario is ook aan de kostenkant fors gesnoeid. Daarbij
bleef de veiligheid voorop staan. Maar werkzaamheden die niet noodzakelijk in 2020
moesten plaats vinden zijn uitgesteld. Met name bij de bedrijfskosten zien we een
sterke daling.
De kosten voor reclame, advertenties, verkoopkosten is met bijna € 10.000,-verminderd.
De kosten voor het verzekeren van ons materieel en de opstallen is fors gestegen in
2020. De totale verzekeringspremie steeg van € 14.280,-- naar € 21.178,-Het verlies is beperkt tot een bedrag van € 1880,-- We moeten ons wel realiseren dat
we de uitgestelde werkzaamheden alsnog moeten realiseren.

Zie ook het jaarverslag blz 12 en 13

Open

