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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Van Sypesteyn Stichting

S.N.F. van Rijkom

www.sypestyen.nl

F.J.S. van Bijsterveld

Nieuw Loosdrechtsedijk 150

R.E. de Vries-Gobits

C.S.A.J. Moote

Nederland

4 1 1 7 8 0 1 7

2

8 0

0 0 3 0 4 7 2 9 5

0 3 5 5 8 2 3 2 0 8

W.H. Dröge

L.H. Albers; N.A. van de Nadort; R.C. Sluiter

info@sypesteyn.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De Stichting heeft ten doel het instandhouden, het verzorgen, het uitbreiden en in het 
  
openbaar ter bezichtiging stellen van een verzameling voorwerpen van kunst en  
 
kunstnijverheid, bijeengebracht door de stichter, wijlen de heer Jonkheer Catharinus  
 
Henri Cornelis Ascanius van Sypesteyn, benevens het bewaren en verzorgen van  
 
archief en herinneringsstukken betreffende het geslacht van de stichter en 
 
aanverwante geslachten. 

De Stichting stelt het Kasteel-Museum Sypesteyn open voor het publiek ter  
 
bezichtiging van de collectie alsmede de historische en monumentale kasteeltuin.  
 
Kasteel en Tuin zijn in beginsel 6 dagen per week geopend in de maanden april t/m  
 
oktober. 

De Stichting verwerft haar inkomsten uit entreegelden, verhuur van zalen, het uitbaten 
 
van een museumwinkel, het organiseren van evenementen waaronder  
 
huwelijksfeesten en het verpachten van zalen aan de horeca uitbater.
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! Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Vrijwilligers van de Van Sypesteyn Stichting, waaronder de leden van het bestuur, 
 
ontvangen geen vergoeding voor geleverde diensten. 
 
De 2 personeelsleden (1,2 fte) worden betaald op basis van een interne  
 
salarisregeling.

Als museale stichting voert de Van Sypesteyn Stichting alle activiteiten uit die  
 
normaliter behoren bij de exploitatie van een museum

De verkregen inkomsten worden besteed aan Personeelskosten, Afschrijvingen en  
 
Overige Bedrijfskosten waaronder Huisvestingskosten, Exploitatiekosten, 
 
Verkoopkosten, Kantoorkosten, Algemene kosten en Financiële 
 
lasten. 
 
Het vermogen van de Stichting wordt aangehouden op spaarrekening.

www.sypesteyn.nl

www.sypesteyn.nl

Open

Open
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Activa Passiva

" Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende$activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa %%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%

%

%%

%

%

%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

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

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

0

15.282

23.850

17.500 15.093

0

0 0

5.000

35.136 50.150

25.602 45.085

34.106

0 015.282

78.238 110.328

62.956

52.636 65.243

78.238

0

16.039

58.069

0

5.000

31.220

16.039

94.289

110.328

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 
(*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

De baten uit hoofde van giften en overheidsbijdragen ad €47.818 lagen in het verslagjaar lager dan in het eerste
coronajaar 2020 toen dezelfde baten €111.659 bedroegen. Daartegenover bedroegen de eigen inkomsten na
aftrek van corona gerelateerde investeringen in 2021 €69.709, ruim het dubbele van de eigen inkomsten in 2020
toen forse corona gerelateerde uitgaven werden gedaan waaronder de audiotour. De overige inkomsten lagen
met €20.528 op een nagenoeg gelijk niveau als het jaar daarvoor.
Tegenover totale inkomsten van €138.055 stonden uitgaven van €151.151, iets hoger dan het voorgaande jaar
(€146.108).
De Van Sypesteyn Stichting sloot het verslagjaar 2021 af met een negatief resultaat van €12.606. Bij de
resultaatverdeling is een bedrag van €2.407 toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ter bestrijding van kosten.
Per saldo nam het vermogen van de Van Sypesteyn Stichting hierdoor af met €15.013 tot €35.136.
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# Staat van baten en lasten 

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

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

78.213 66.460

7.480 14.285

39.013 84.624

46.493 98.909

0 0

1.325 12.750

0 0

0 0

0 0

1.325 12.750

490 652

20.528 21.562

2021 2020 (*)

147.049 200.333

8.504

0

0

7.919

30.188

96.234

757

0

33.613

0

0

9.478

32.084

65.206

664

0

-12.606 20.612

16.053

159.655

38.676

179.721
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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.

De voor het jaar 2020 opgezette tentoonstelling ‘ De terugkeer van de Verloren 
Tuinkunst’ in kasteel en tuin werd dat jaar helaas verstoord door de uitbraak van de 
coronapandemie. De investeringen in het rozenperk, de tuinornamenten, de nieuwe 
publicatieborden, het rozenservies en de inrichting van de Rozenkamer waren allemaal 
al aangevangen en/of voltooid. De pandemie was reden om de oorspronkelijk 
bedoelde tentoonstelling in kasteel en tuin in 2021 iets aan te passen en te 
presenteren onder de noemer ‘ Rozengeur op Sypesteyn’ . 
In het kasteel zelf werd de herinrichting van de Rozenkamer afgerond. Hier wordt het 
131-delige rozenservies van Loosdrechts porselein in zijn volle glorie vertoond op een 
passend 18-eeuws damasten tafelkleed en bijhorende servetten, aangeschaft met hulp 
van de Vrienden van Sypesteyn.
Van 19 juni t/m 31 oktober 2021 werden er door een zevental kunstenaars beelden, 
objecten en ornamenten tentoongesteld in de historische tuin van Kasteel-Museum 
Sypesteyn onder de noemer: ‘ Kunstbeleving in de tuin’ . 
In de zomer van 2021 werd er voor de eerste keer een Bedouin tent geplaatst op het 
voorplein bij het Koetshuis. Hier werden tal van activiteiten georganiseerd waaronder 
poppenkastvoorstellingen, een harpconcert, een schilder workshop en porselein 
schilderen voor kinderen.

Open


