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ANBI VERSLAG Nationaal Tinnen Figuren Museum 2020 
 
 
Algemene gegevens 
 
ANBI: Stichting Nationaal Tinnen Figuren Museum (NTFM) 
ANBI sinds: 01-01-2010 
Culturele ANBI sinds: 01-01-2012 
RSIN/Fiscaal nummer: 007355701 
Kamer van Koophandel nummer: 41023557 
Geregistreerd museum sinds: 21-06-2001 
Adres: Markt 1, 7731 DB Ommen 
Telefoonnummer: 0529 - 45 45 00 
Website adres: www.tinnenfigurenmuseum.nl 
E-mailadres: welkom@tinnenfigurenmuseum.nl 
 
Het Nationaal Tinnen Figuren Museum is ontstaan uit een initiatief van de "Stichting 
ter bevordering van de toepassing van cultuurhistorische tinnen figuren: de 
Tinnentafelronde" (toen afgekort tot TTR, nu: "Nederlandse Stichting voor 
Modelfiguren - NSvM), nadat het bestuur van de TTR erop was geattendeerd dat het 
voormalige raadhuis van Ommen voor de huisvesting van een tinnen figuren 
museum beschikbaar zou zijn. 
Het bestuur dat voor de helft uit inwoners van Ommen en voor de andere helft uit 
vertegenwoordigers van de TTR bestond, richtte de Stichting Nationaal Tinnen 
Figuren Museum (NTFM) op, op 25 februari 1985. Enkele maanden later,op 10 mei 
1985, vond de officiële opening van het museum plaats. 
In het boekjaar 2020 bestond het Nationaal Tinnen Figuren Museum dus 35 jaar. 
In het kader van dit jubileum is in het verslagjaar een jubileumtentoonstelling 
ingericht van miniatuurschilders uit meerdere landen in Europa. 
In het verslagjaar brak wereldwijd het coronavirus uit, met als gevolg, dat bedrijven 
en instellingen een aantal maanden gesloten waren. Ook ons museum was gesloten 
van 15-3-2020 t/m 29-6-2020, daarna weer beperkt opengesteld en vanaf 15-12-
2020 weer volledig gesloten. Hierdoor waren de inkomsten beduidend minder dan 
voorgaande jaren. Wij konden echter toch het jaar afsluiten met een positief saldo. 
 
Organisatie 
Per eind 2020  is de samenstelling van het bestuur: 
De heer. H.J. Burema, voorzitter  
De heer. G.J. Buth, bestuurslid  
De heer. ir.  H. Dooijes, secretaris (t/m 31-12-2020) 
Mevrouw  M.A.H. Elzer-Wiegel, bestuurslid  
De heer. G. ten Kate, penningmeester  
De heer W. Ruigrok van der Werven, bestuurslid  
De heer D.Weekenstroo, bestuurslid 
 
Naast het bestuur zijn nog 18 overige vrijwilligers actief.  
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Omdat het een meewerkend bestuur betreft en gelet op de kleine bezetting is als 
organisatievorm voor het bestuursmodel gekozen. 
 
Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden om niet.  Zij zien ook af  
van vacatiegeld. 
 
Hoofdlijnen Beleidsplan 

- Statuten actualiseren 
- Sponsor en fondsenwerving 
- Relaties met scholen uitbreiden tot buiten Ommen 
- Verhogen bezoekersaantallen 
- Collectieregistratie omzetten van Adlib naar Open Atlantis in samenwerking 

met het Historisch Centrum Overijssel 
- Het museum en zijn personele organisatie met de beschikbare, zeer beperkte,  

middelen optimaal in stand houden. 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
1. 
In het jubileumjaar 2020 werd een tentoonstelling ingericht met verzamelingen van 
35 miniatuurschilders uit diverse landen in Europa. De officiële opening door 
burgemeester Vroomen van Ommen, die gepland stond op 28-3-2020 kon i.v.m. de 
uitbraak van het coronavirus en als gevolg daarvan de sluiting van ons museum 
geen doorgang vinden. Na beperkte opening m.i.v. 30-6-2020 konden bezoekers een 
aantal maanden genieten van de tentoongestelde (miniatuur)figuren. 
2. 
Ook was een kleine tentoonstelling ingericht met figuren uit onze eigen collectie 
i.v.m. de herdenking van 75 jaar bevrijding. 
3. 
De uitbreiding van de depotruimte, die als open depot gaat functioneren met een 
expositiefunctie kwam in 2020 gereed. Mede door de grote  inzet van vrijwilligers kon 
een mooi resultaat worden bereikt. Door financiële bijdragen van VSB-fonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Albert Heyn, Beheermaatschappij “Ommen” en aannemer 
Salbam kon dit worden gerealiseerd.  
4. 
Het collectieregistratiesysteem Adlib werd vervangen door het registratiesysteem 
”Open Atlantis”. Deze investering is volledig door de gemeente Ommen  betaald. 
5. 
In het gemeentehuis van Ommen, in het kantoor van notaris Bentum en in de winkel 
van Eyewish in Ommen staan kleine exposities om inwoners van Ommen bekend te 
maken met de exposities van het NTFM. 
6. 
De educatieplannen voor het onderwijzend personeel van de basisscholen zijn 
geactualiseerd door een oud-onderwijzeres en konden in 2020 worden toegepast bij 
het bezoek van leerlingen aan ons museum. 
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Financiële verantwoording 
 
Toelichting op de jaarcijfers 2020 
Het jaar 2020 kon ondanks mindere inkomsten van bezoekers worden afgesloten 
met een positief saldo. Mede door een uitkering van de Rijksoverheid van € 4000,-- 
als tegemoetkoming i.v.m. de gevolgen van sluiting i.v.m. het coronavirus. 
 
Naast de ondersteuning door onze vaste sponsoren waren er de enkele eenmalige acties, 
waardoor de volgende  extra inkomsten werden ontvangen: 
Rabo Club Support    € 444,46 
Prins Bernhard Cultuurfonds  € 478,52 
 
Het aantal bezoekers in het verslagjaar was 3765. Beduidend lager dan in voorgaande jaren. 
(ter vergelijking: in 2018: 5497 in 2019 5446 bezoekers.) 
 

 
Baten: 
Entreegelden       18.229 
Verkoop figuren, schilderen figuren etc.        1.626 
Sponsoring, donaties en overige giften    14.355 
Donatie gemeente Ommen (collectieregistratiesysteem)   6.960  
Donaties investering open depot       8.500 
Teruggaaf energiebelasting       2.052 
Uitkering Rijksoverheid i.v.m.Covid 19      4.000 
Totaal baten        55.722 
Inkopen             554 
         55.168 
Lasten: 
Huisvestingskosten    24.750 
Beheerskosten      2.926 
Algemene kosten      8.519 
Investering collectieregistratiesysteem   6.960 
Investering Open depot/expositieruimte   9.846 
Totaal lasten        53.001 
Bedrijfsresultaat         2.167 
Rente en bankkosten           368 
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering      1.799 

       

   


