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1. de naam van de instelling

Stichting Noordwijk Space Expo
2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
008221613
3. de contactgegevens van de instelling

Bezoekadres: Keplerlaan 3, 2201 AZ Noordwijk
Postadres: Postbus 277, 2200 AG, Noordwijk
Telefoon: 0712001400
E-mail: info@space-expo.nl
Webadres: www.space-expo.nl

4. een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Missie: Communiceren over ruimtevaart in het algemeen en Europese ruimtevaart in het bijzonder door
middel van tentoonstellingen, educatieve programma’s en presentaties.
Doel: De relatie tonen tussen ruimtevaart enerzijds en mens, maatschappij, techniek en natuur
anderzijds aan een breed publiek van diverse leeftijden, achtergronden en kennis.
Bestaansrecht: Space Expo is het officiële bezoekerscentrum van ESA/ESTEC in Noordwijk en heeft
de grootste permanente ruimtevaartexpositie van Nederland.

5. de hoofdlijnen van het beleidsplan

▪

▪

▪

▪

▪

Space Expo verzamelt, catalogiseert en ontsluit op professionele wijze informatie en objecten met
betrekking tot historische, actuele en toekomstige ruimtevaartmissies van de nationale en
internationale ruimtevaart. Deze taak vervult Space Expo met hoogstaande know-how en
expertise en enthousiasme.
Space Expo spant zich in om hét ruimtevaart platform te zijn waar bezoekers, scholieren,
deskundigen en bedrijven samen komen om actuele informatie over ruimtevaart te kunnen vinden
en standpunten over ruimtevaart (in de ruimste zin van het woord, dus ook maatschappelijke spinoffs) met elkaar uit te kunnen wisselen.
Space Expo biedt, als professionele educatieve instelling, actuele lesprogramma's over ruimtevaart
voor primair en voortgezet onderwijs en ondersteunende educatieve middelen voor HBO en WO
studenten. De lesprogramma's sluiten aan bij de leerdoelen voor o.a. bèta en techniek vakken,
maar sluiten ook aan bij diverse maatschappelijke vraagstukken waar ruimtevaart oplossingen
voor kan bijdragen.
Space Expo zal zich de komende jaren verder ontwikkelen op deze gebieden. Bovenstaande
functies worden ondersteund door permanente en wisselexposities, activiteiten van velerlei aard
en educatieve programma's.
Space Expo is een zelfstandige stichting en ontvangt geen structurele subsidie. Space Expo dient
als een van de weinige musea in het land geheel in haar eigen onderhoud te voorzien. Door middel
van incidentele en projectgerelateerde subsidies investeerd Space Expo in nieuwe
tentoonstellingsonderdelen en educatieve programma’s.

6. de functie en namen van de bestuurders

Voorzitter: G. Winters (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Penningmeester: M. van der Jagt (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Lid: N.J. van Putten (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
Lid: M. Bauer (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten)
7. het beloningsbeleid

Het bestuur van Space Expo is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.
Voor het vaste personeel van Space Expo geldt een bescheiden salarisregeling conform de
functieschalen uit de Museum CAO van het ministerie van SZ&W.
Voor het personeel met een nul-uren contract hanteren wij een beloning van gemiddeld 110% van het
wettelijk minimumloon.

8. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

December
Opening tijdelijke tentoonstelling StarWars: Een collectie. From a galaxy far away
Kerstvakantieprogramma met diverse StarWars activiteiten
Einde tentoonstelling 50 jaar Maanlanding
Netwerkbijeenkomst NSO
Evenementendag en lezing LEGO StarWars ontwerper
LEGO Starwars wedstrijd
November
Livegang nieuwe website Space Expo
Persbericht: 100.000e bezoeker valt dit jaar vroeg voor Space Expo
Presentatie Space Experience bij SpaceNed
Werkbezoek fractie D66 Gemeente Noordwijk
Stakingsdag 6 november: lezing voor kinderen ‘welkom bij reisbureau Space Expo’
Oktober
Herfstvakantieprogramma: Haal deze herfstvakantie je astronautendiploma bij Space Expo!
ESTEC Open Dag promotie en participatie
Weekend van de Wetenschap: lezingen van astronoom Marc van der Sluys
Onthulling spacetegels en informatiebord op de ‘Walk of Space’
Discover Benelux promotie nieuwe Space Experience
Voorstelling TRIFID: Sounds of Interstellar Space
Presentatie Noordwijke Ondernemers Vereniging (NOV)
September
Ondertekening overeenkomst Economic Board
Persbericht: Space Expo op weg naar een nieuwe toekomst
Augustus
Vervolg zomervakantieprogramma 50 jaar maanlanding
Vervolg Space Expo LEGO wedstrijd
Juli
Huis aan huis Space Expo krant ‘50 jaar maanlanding’
Nationale persaandacht op radio en televisie in kader van 50 jaar maandlanding 21 juli
Winactie en nieuwsitems op RTV West in het kader 50 jaar maanlanding)
Pers en publieksopening expositie 50 jaar maanlanding 21 juli
Hele zomervakantie 50 jaar maanlanding vakantieprogramma
Space Expo LEGO wedstrijd

Juni
Feestelijke netwerkbijeenkomst Space Connect 2019 op 28 juni 2019
Opening Space Expo tentoonstelling ‘50 jaar Maanlanding’ op locatie Museum Noordwijk
Mei
Meivakantieprogramma: maanlezingen en raketten lanceren
Free for One actie met Kruidvat
April
Nationale Museumweek kiest astronautenpak André Kuipers als ‘Gouden Pronkstuk’
Participatie Nationale Museumweek
DNA dag 25 april: Lezing: is ons DNA aan te passen voor leven op Mars?!
Meivakantieprogramma: maanlezingen en raketten lanceren
Maart
Project met Northgo College uit Noordwijk: A Place in Space!
Vervolg voorjaarsvakantieprogramma
Februari
Voorjaarsvakantieprogramma: Ga je mee op zoek naar nieuwe planeten?
Januari
Tweede week kerstvakantieprogramma
Space Expo met stand aanwezig op beurs Event Summit Ahoy op 31 januari 2019

10.

een financiële verantwoording

