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ANBI VERSLAG Nationaal Tinnen Figuren Museum 2021 
 
 
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 jaar 2020 brak wereldwijd het coronavirus uit, met als gevolg, dat bedrijven en 
instellingen een aantal maanden gesloten waren. Ook in het verslagjaar 2021 was 
ons museum enkele periodes gesloten. De gemeenten kregen vanuit de 
rijksoverheid bedragen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de culturele 
sector.  In het verslagjaar 2021 werden van de gemeente Ommen over de jaren 2020 
en 2021 bedragen ontvangen, ter compensatie van gederfde inkomsten in genoemde 
jaren. Hierdoor en door enkele incidentele baten en lagere bedrijfskosten kon een 
positief exploitatieresultaat worden behaald.   
 
Organisatie 
Per eind 2021  is de samenstelling van het bestuur: 
De heer. H.J. Burema, voorzitter  
De heer. G.J. Buth, bestuurslid  
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 verslagjaar 2021 werd naast de vaste tentoonstelling een tijdelijke 
tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de tinnen figuren en over de 
ontwikkeling van de landmacht in Nederland   
2. 
Er werd een web-app ontwikkeld, waardoor het mogelijk is met gebruikmaking van 
QR codes bij de vitrines toelichting te geven over de daar tentoongestelde figuren en 
afbeeldingen.  Door een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon 
dit worden gerealiseerd.   
3. 
Het collectieregistratiesysteem ”Open Atlantis” werd operationeel. 
4. 
In het gemeentehuis van Ommen, in het kantoor van notaris Bentum en in de winkel 
van Eyewish in Ommen staan enkele kleine exposities om inwoners van Ommen 
bekend te maken met de exposities van het NTFM. 
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Financiële verantwoording 
 
Toelichting op de jaarcijfers 2021 
Door overheidsmaatregelen i.v.m. bestrijding van  het coronavirus was ons museum 
een gedeelte van het jaar 2021 gesloten. Hierdoor waren de baten lager, echter door 
ondersteuning van de gemeente Ommen wegens gederfde inkomsten en incidentele 
baten kon het boekjaar  worden afgesloten met een positief saldo.  
 
Het aantal bezoekers in het verslagjaar was 3256.  
In de daaraan voorafgaande jaren was het aantal bezoekers: 
2018: 5497  
2019: 5446 
2020: 3765 

 
Baten: 
Entreegelden       16.770 
Verkoop figuren, schilderen figuren etc.        2.077 
Sponsoring, donaties en overige giften    11.651 
Donatie Bernhard Cultuurfonds (ontwikkeling app)    1.650 
Ondersteuning gemeente Ommen Covid19 over 2020   3.500  
Ondersteuning gemeente Ommen Covid19 over 2021   9.550 
Teruggaaf energiebelasting 2020       1.823 
Teruggaaf energiebelasting 2021       2.173 
Totaal baten        49.194. 
Inkopen             277 
         48.917 
Lasten: 
Huisvestingskosten    23.288 
Beheerskosten      4.983 
Algemene kosten      6.278 
Investering ontwikkeling app    1.650 
Totaal lasten        36.199 
Bedrijfsresultaat       12.718 
Rente en bankkosten           411 
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering    12.307 

       

   


