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Publicatieplicht ANBI  

 

De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 

 

1. de naam van de instelling 

2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 

3. contactgegevens 

4. de namen van de bestuurders, de functies en bevoegdheden van het statutaire bestuur 

5. de doelstelling van de ANBI, kort en begrijpelijk vermelden van doel, de missie en de 

bestaansrechten van de instelling 

6. het beleidsplan, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; dit mag een ‘publieksvriendelijke’ 

versie zijn 

7. het beloningsbeleid. Voor het personeel kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of 

salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is 

8. een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een actueel verslag van de activiteiten 

9. een financiële verantwoording, inzicht in de financiën: de balans, de staat van baten en lasten en 

een toelichting. Daarbij horen de kosten van beheer en van de fondswerving en het totaal van 

ontvangsten uit acties, donaties en/of nalatenschappen 

 

 

 

Status Space Expo per 1-1-2018 

 

1. de naam van de instelling 

 

Stichting Noordwijk Space Expo 

 

 

2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 

 

008221613 

 

 

3. contactgegevens 

 

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 

mailto:info@space-expo.nl
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4. de namen van de bestuurders, de functies en bevoegdheden van het statutaire bestuur 

 

Voorzitter: A. Verberk (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten) 

Secretaris: M. van Baal (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten) 

Penningmeester: M. van der Jagt (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten) 

Lid: F. Stravers (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten) 

Lid: A. Kuipers (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten) 

Lid: N.J. van Putten (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten) 

Lid: G. Winters (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten) 

Lid: J. de Dalmau (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zie statuten) 

 

 

5. de doelstelling van Space Expo 

 

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. 

 

 

6. het beleidsplan, de hoofdlijnen van het actuele 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 spin-

offs) 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 
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middel van incidentele en projectgerelateerde subsidies investeerd Space Expo in nieuwe 

tentoonstellingsonderdelen en educatieve programma’s. 

 

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 verslag van de uitgeoefende activiteiten, een actueel verslag van de activiteiten 

 

Activiteiten 2017 

 

December  

Kerstvakantieprogramma 

Ontvangst 100.000ste bezoeker  

Onthulling nieuwe 1:1 Cryosat satellietmodel bij Space Expo 

Deelname Overview Movement Europese Space musea 

 

November 

Interactieve Maan informatiezuil van ESA tentoongesteld 

Live op Radio FunX 

Live op Omroep West 

Ontmoeting met Belgische ambassadeur 

Rondleiding Sterrenwacht Dordrecht 

Lezing geven bij Sociëteit De Witte 

Lezing geven bij sterrenwacht Orion 

Nominatie Museumkidsprijs 

Space Expo speciale gast bij André Kuipers in de Ziggo Dome 

 

Oktober 

Herfstvakantieprogramma 

De Space to Be: een maand lang activiteiten gericht op het maatschappelijk nut van ruimtevaart 

Schaaktoernooi bij Space Expo met o.a. John van der Wiel 

Medewerking aan tentoonstelling Copernicus, Zutphen 

ESTEC Open Dag participatie 

Optreden voor KinderTV bij LUMC 

Medewerking BZT TV programma 

Space Expo documentaire online bij MuseumTV 

Medewerking TV programma Klaas kan Alles 

Uitbreiding Walk of Space, boulevard Noordwijk 

 

September 

Medewerking tentoonstelling over André Kuipers bij Museum Prinsenhof, Delft 
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Popup Wetenschapper bij Museumvereniging 

Medewerking symposium Tropomi, Amsterdam 

Nieuwe Cryosat satellietmodel wordt geplaatst 

Medewerking documentaire over Wubbo Ockels 

Live op Omroep Max 

André Kuipers op locatie bij Space Expo voor video voor Weekend van de Wetenschap 

Interview door NOS journaal 

Lezingen over ruimtevaart bij verschillende gelegenheden 

Participatie Cultuurconferentie Gemeente Noordwijk 

 

Augustus 

Zomervakantieprogramma 

Evenement 5 jarig jubileum terugkeer André Kuipers 

Lezing voor Rijkswaterstaat 

Activiteiten rondom de zonsverduistering in de VS 

 

Juli 

Zomervakantieprogramma 

Evenement herdenking eerste mensen op de maandag 

ESTEC evenement met de Astronautentrainer 

Speciale rondleiding en lezing Sociëteit De Witte 

Medewerking tentoonstelling in Eise Eisinga Planetarium 

 

Juni 

Evenement Asteroid Day bij Space Expo  

27e verjaardag Space Expo 

24-uursmissie Calvijn college Rotterdam 

Deelname ECSITE museumconferentie 

 

Mei 

Meivakantieprogramma 

 

 

April 

Participatie Nationale museumweek  

Evenement Yuri’s Day 

Dag van de aarde evenement 

Space Gala 

 

Maart 

Live op verschillende radioprogramma’s 

 

Februari 

Voorjaarsvakantieprogramma 

 

Januari 
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Kerstvakantieprogramma 
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9. een financiële verantwoording, inzicht in de financiën en een toelichting 

 

Stichting Noordwijk Space Expo  
 
VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2017 

 

 



 
7 

 



 
8 

 

- Einde ANBI publicatie 2018 - 


