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Onze visie 

Wetenschap en technologie omringen ons overal en verrijken ons leven. Dankzij 
wetenschap en technologie begrijpen we onszelf en de wereld steeds beter, 
verbeteren we de kwaliteit van ons leven en ontwikkelen we onszelf als mens. 

Onze missie 

NEMO wil mensen in alle fasen van hun leven laten ervaren hoe fascinerend, leuk  
en nuttig wetenschap en technologie zijn.

Onze organisatie

NEMO opereert binnen het culturele, museale veld met een focus op wetenschaps-  
en technologiecommunicatie. NEMO laat jong tot oud ontdekken hoe fascinerend 
en relevant wetenschap en technologie zijn. Dat doen we door te laten zien hoe 
bijzonder alledaagse dingen zijn en door abstracte wetenschap juist op een 
ontvankelijke manier te brengen. Zo maken we kennis voor een breed publiek 
toegankelijk en brengen we wetenschap dichterbij. We verwezenlijken dit alles 
met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten, de 
collectie technisch erfgoed, en evenementen binnen en buiten het museum. NEMO 
werkt hiervoor intensief samen met de wetenschap en het onderwijs en is een 
geregistreerd museum. 

Bezoekers aan NEMO Science Museum zien, horen en ervaren hoe wetenschappe-
lijke fenomenen en technologie uit het verleden en heden hun leven beïnvloeden. 
NEMO Kennislink biedt wetenschappelijke achtergrondinformatie via de website 
nemokennislink.nl en een breed scala aan offline activiteiten, waaronder lezingen 
en debatten over de implicaties van wetenschappelijke en technologische 
vernieuwingen. NEMO ontwikkelt ook landelijke activiteiten, zoals het Weekend van 
de Wetenschap en educatieve projecten op scholen in heel Nederland.

Voor informatie over dit document kunt u contact opnemen met:

NEMO
Michiel Buchel, directeur-bestuurder
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam
Postbus 421
1000 AK Amsterdam
T  020 - 531 3500
E  info@e-nemo.nl
W  nemosciencemuseum.nl
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1.  Inleiding
Dit document bestaat uit het Bestuursverslag en 
het Verslag van de Raad van Toezicht van Stichting 
Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en  
Technologiecommunicatie (NCWT).

Het Bestuursverslag reflecteert op de inhoudelijke 
resultaten en bevat de geconsolideerde jaarrekening, de 
controleverklaring van de accountant, en een toelichting 
op de financiële resultaten. Het geconsolideerd 
jaarverslag bevat de cijfers van de volgende 
rechtspersonen:
-  Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en 

Technologiecommunicatie
- Stichting NEMO Horeca
- Stichting Collectie Energetica

Het Verslag van de Raad van Toezicht beschrijft de wijze 
waarop en door wie in 2016 de toezichthoudende functie 
is ingevuld.

Stichting NCWT wordt gezien als hoofd van de hierboven 
genoemde rechtspersonen, daar de andere stichtingen 
activiteiten ontplooien in het verlengde van de NCWT 
activiteiten. Stichting NCWT staat bij de Kamer van 
Koophandel ook geregistreerd onder de naam NEMO 
Science Museum. Meer over de in 2016 ingevoerde 
merkenarchitectuur staat beschreven op pagina 17. Daar 
waar we in dit verslag de naam NEMO noemen, worden 
alle activiteiten van de drie stichtingen bedoeld.

De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige 
jaarrekeningen van de stichtingen zijn tevens separaat 
beschikbaar. Meer informatie over onze activiteiten 
en bezoekers is op te vragen aan de hand van het 
Jaarverslag 2016 en de Feiten & Cijfers 2016.

De kernactiviteiten van NEMO bestaan uit het verrichten 
van diverse activiteiten op het gebied van wetenschaps- 
en technologie-educatie en -communicatie, waaronder:

•  het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het science 
museum

• het beheren en ontsluiten van onze erfgoed collectie
• het realiseren van exposities
•  het realiseren van een scala aan marketing- en 

promotieactiviteiten, diensten en producten
•  het initiëren, ontwikkelen en aanbieden van educatieve 

producten en diensten
•  het initiëren, ontwikkelen en organiseren van 

evenementen

NEMO doet dit in samenwerking met vele partners uit het 
culturele, wetenschappelijke en onderwijsveld en uit het 
bedrijfsleven.

Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid) ontvangt 
NEMO steun via de Kaderregeling exploitatiesubsidies 
onderzoek en wetenschap. De verantwoording hierover 
wordt afgelegd middels een jaarlijks Activiteitenverslag 
en de jaarrekening.

I  Bestuursverslag 
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2.  Inhoudelijke resultaten
In 2016 werd de magische grens van 600.000 bezoekers 
overschreden. Maar liefst 618.010 bezoeken mocht NEMO 
Science Museum ontvangen; een aantal om trots op te 
zijn.

Conform ons Strategisch Plan 2015–2020 stonden de 
activiteiten van NEMO in 2016 vooral in het teken van 
de vernieuwingen in het museum. De hoogtepunten 
betroffen onder meer de realisatie van een geheel 
nieuwe tentoonstelling op het dak en de vernieuwing 
van de tweede verdieping. Maar ook op de andere lijnen 
uit ons strategisch plan (Ontsluiting techniekcollectie, 
Talentontwikkeling, Podium voor de wetenschap) zijn 
mooie resultaten geboekt.

Vernieuwingen 

Met als titel Energetica werd in april een gratis 
toegankelijke tentoonstelling toegevoegd aan ons 
publieksaanbod. De bezoekers van Energetica ervaren op 
het dak van NEMO de energie die ze zelf uit wind, water 
en zon opwekken. De tentoonstelling bestaat uit diverse 
sculpturen en installaties en werd op feestelijke wijze 
geopend door Prinses Laurentien (oprichter en directeur 
Missing Chapter Foundation), samen met Boudewijn 
Poelmann (voorzitter BankGiro Loterij). 
Energetica werd mogelijk gemaakt door hoofdpartner 
BankGiro Loterij. Het extra groen op het dak is 
gerealiseerd dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Het natuurdak bovenop het vernieuwde 
restaurant kwam al eerder tot stand met financiële steun 
van de Gemeente Amsterdam.

Later in het jaar werd op de tweede verdieping de 
vernieuwde tentoonstelling Technium geopend. Vooral 
de Machine, over logistieke processen, en de Innovatie 
Galerij, een verzameling van iconische apparaten 
uit de historische techniekcollectie van NEMO, zijn 
beeldbepalend. De Galerij ontsluit een belangrijk deel 
van onze collectie. De tentoongestelde apparaten 
laten de ontwikkeling van de technische vooruitgang 
zien; door te maken, testen en verbeteren ontstaan 
innovaties. De galerij zal voor de oudere bezoeker vaak 
een feest der herkenning zijn. Voor de jongere bezoeker 
zijn de historische objecten juist een kennismaking met 
innovaties die hebben geleid tot de apparaten van nu.

Talentontwikkeling

Binnen de strategische lijn Talentontwikkeling waren 
er ook mooie resultaten in 2016. Naast de ruim 95.000 
scholieren en docenten die in 2016 NEMO Science 
Museum bezochten, bereikte NEMO via landelijke 
educatieprojecten nog eens bijna 900 leraren en hun ruim 
27.000 scholieren. Via nascholing en training bereikten 

we 2.600 leraren en hun 39.000 scholieren. Daarnaast 
downloaden leraren op grote schaal het lesmateriaal van 
NEMO en het ESERO-ruimtevaartlesmateriaal. In 2016 
telden we ruim 66.000 unieke downloads. 

Projecten die er in 2016 uit sprongen waren onder andere 
Codestarter, de Nationale Wetenschapsagenda voor 
Scholieren, de tienjarige samenwerking met ESA en NSO 
(ruimtevaart- en sterrenkunde-educatie), en het EU-
project Hypatia.

Codestarter heeft als doel zoveel mogelijk kinderen na 
schooltijd kennis te laten maken met programmeren. 
Dat is code schrijven, maar ook breder: leren logisch 
nadenken, problemen oplossen en je creativiteit inzetten. 
In de toekomst zullen deze vaardigheden net zo belangrijk 
zijn als taal, rekenen en Engels. In 2016 werd de website 
van Codestarter gelanceerd: hier zijn allerlei clubs en 
naschoolse activiteiten op het gebied van programmeren 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar samengebracht. Tijdens 
de schoolvakanties organiseerde NEMO in het museum 
programmeerworkshops, en samen met Mad Science 
is Codestarter in Limburg een pilot gestart waarbij 
programmeren een vast lesonderdeel op basisscholen 
wordt. Codestarter is een meerjarig initiatief van NEMO 
Science Museum en Platform Bèta Techniek en wordt 
mogelijk gemaakt door Google in samenwerking met vele 
andere partijen.

Een bijzondere samenwerking was de Nationale 
Wetenschapsagenda voor Scholieren, een spin-off van 
de in 2015 opgestelde Nationale Wetenschapsagenda. 
Doel van het project was om scholieren te leren 
hun eigen vragen te formuleren zodat deze aan de 
wetenschap konden worden voorgelegd. Speciaal 
hiervoor ontwikkeld lesmateriaal werd gratis 
beschikbaar gesteld aan de scholen. In drie lessen 
leerden scholieren waaraan een wetenschappelijke 
vraag moet voldoen. Een jury bestaande uit middelbare 
scholieren, bijgestaan door enkele vooraanstaande 
wetenschappers, maakte in NEMO Science Museum 
een keuze uit 32 vragen. Staatssecretaris Sander 
Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap nam deze vragen vervolgens in ontvangst. 
De Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren is een 
onderwijsproject voor de bovenbouw van VMBO, HAVO 
en VWO. Het is een initiatief van TechYourFuture en 
werd mede georganiseerd door De Praktijk, de Nationale 
Wetenschapsagenda, NEMO Science Museum en de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW).

In 2016 bestond de samenwerking met de Europese 
Ruimtevaart Organisatie (ESA) en Netherlands Space 
Office (NSO) maar liefst tien jaar. Onder de naam 
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ESERO NL (European Space Education Resource Office) 
ontwikkelt en organiseert NEMO educatieve activiteiten 
op het gebied van ruimtevaart en sterrenkunde. In deze 
periode heeft ESERO NL een uitgebreid onderwijsaanbod 
ontwikkeld met lesmateriaal en projecten voor leerlingen 
van groep 1 in het basisonderwijs tot en met de boven-
bouw van het voortgezet onderwijs. 

Hypatia is een driejarig EU-project waaraan veertien 
EU-landen deelnemen en waarvan NEMO de coördinator 
is. Nog steeds kiezen te weinig jongeren voor een 
bètacarrière en zijn er nog volop vooroordelen over 
zogeheten STEM-studies (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). Het project wil hier 
verandering in brengen door (gender)inclusief onderwijs 
en (gender)inclusieve communicatie voor 13 tot 
18-jarigen te stimuleren. Begin 2018 zal voor het 
onderwijs een toolkit beschikbaar zijn met kant-en-
klare workshops, evenementen en lesmateriaal, inclusief 
handleidingen. Het materiaal is voor docenten en 
organisaties die onderwijs aanbieden voor het voortgezet 
onderwijs. 

Podium voor de wetenschap

De actuele wetenschap neemt binnen NEMO een 
belangrijke positie in. Onder de naam NEMO Kennislink 
worden vanaf 2016 de activiteiten voor de in wetenschap 
geïnteresseerde (jong) volwassenen gebundeld. De kern 
is de website waar (actuele) onderwerpen via achter-
grondartikelen, columns en blogs in context worden 
geplaatst door de onafhankelijke NEMO Kennislink- 
redactie. Naast de website staat NEMO Kennislink ook 
voor andere communicatie-uitingen. 
Op online gebied via social media en de digitale 
nieuwsbrief, offline via publicaties en activiteiten (onder 
meer lezingen en debatten) in het museum en op andere 
plekken in Nederland. In 2016 werden voor het publiek 
onder meer meet-ups in het nieuwe dakrestaurant 
van NEMO Science Museum georganiseerd (in 
samenwerking met Permanent Beta en de vereniging voor 
wetenschapsjournalisten VWN) en ook filmavonden met 
Stichting Brein in Beeld. Daarnaast participeerde NEMO 
in de KennisCafés in De Balie en in de Paradisolezingen. 

Brancheondersteuning en partners

Net als in voorgaande jaren organiseerde NEMO het 
landelijke festival Weekend voor de Wetenschap. 
NEMO stimuleerde partijen deel te nemen aan het 
weekend, zorgde voor een gevarieerd programma-
aanbod verspreid door het hele land en organiseerde de 
promotiecampagne(s). Door de landelijke spreiding en 
het laagdrempelige programma bereikt en inspireert het 
Weekend van de Wetenschap veel mensen. 

In 2016 werd het Weekend van de Wetenschap op 1 en 
2 oktober gehouden. Er kwamen maar liefst 150.000 
bezoekers (+5%) naar de 1.600 activiteiten (+7%) die 
door 275 deelnemende organisaties en instellingen 
(+13%) werden geïnitieerd. De totale mediawaarde was 
€ 2,2 miljoen. Het festival opende met de lancering van 
een landelijk wetenschappelijk publieksonderzoek: het 
onderzoek over hallucinaties, Zie ik spoken?, van het UMC 
Hersencentrum, onder leiding van hoogleraar psychiatrie 
prof. dr. Iris Sommer.  

Ook steunde NEMO de VSC, het netwerk van weten-
schapsmusea en science centra met inmiddels 32 leden, 
via een financiële bijdrage aan het activiteitenplan. 
NEMO gaf een financiële garantstelling voor Stichting 
De Avond van Wetenschap & Maatschappij voor 
de organisatie van De Avond van Wetenschap & 
Maatschappij. Deze heeft als doel het maatschappelijk 
belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten 
zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek 
wordt toegepast in het leven van alledag. 

Voor vakgenoten uit de branche van wetenschaps-
communicatie organiseerden we wederom de WTC-
vakconferentie, deze keer met keynote speaker Frans  
de Waal.

Onze activiteiten komen tot stand in nauwe 
samenwerking met vele partners die financieel en/of 
inhoudelijk bijdragen aan onze missie. Hun bijdragen 
waarderen wij zeer. In 2016 konden we een nieuwe 
hoofdpartner verwelkomen: BASF Nederland. Daarnaast 
werd de structurele steun van de BankGiro Loterij 
verhoogd van € 200.000 naar € 300.000 en ontving 
NEMO van de BankGiro Loterij € 220.189 uit de 
‘geoormerkte opbrengst’. Deelnemers kunnen geoormerkt 
meespelen voor een museum naar keuze; daarbij gaat 
de helft van de maandelijkse lotprijs direct naar dat 
museum. 

Naast de founding partners van NEMO (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Europese Unie, 
Gemeente Amsterdam) waren de hoofdpartners in 2016: 
BankGiro Loterij, BASF Nederland, Google, European 
Space Agency (ESA) en Netherlands Space Office (NSO). 
Verder waren er samenwerkingspartners die inhoudelijke 
expertise en/of contact met hun achterban hebben 
gebracht. De vele partners van NEMO, en de specifieke 
partners van NEMO Kennislink en het Weekend van de 
Wetenschap staan genoemd in ons jaarverslag 2016 en 
op de sites nemokennislink.nl, nemosciencemuseum.nl  
en hetweekendvandewetenschap.nl. 
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 31-12-2016 31-12-2015 

 x € 1.000 x € 1.000 

Activa   

Materiële vaste activa 10.802 10.760 

Voorraden en onderhanden werk 163 163 

Vorderingen 1.325 1.439 

Liquide middelen 6.952 7.182

Totaal 19.242 19.544 

Passiva

Stichtingsvermogen 3.325 3.046 

Voorzieningen 1.588 1.492 

Langlopende schulden 11.378 11.393 

Kortlopende schulden 2.951 3.613

Totaal 19.242 19.544

Financiële positie

3.  Financiële resultaten 

Algemeen

In dit geconsolideerd jaarverslag zijn de cijfers van  
de volgende rechtspersonen opgenomen:
-  Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps-  

en Technologiecommunicatie
- Stichting NEMO Horeca
- Stichting Collectie Energetica

Dit jaarverslag wordt in geconsolideerde vorm 
uitgebracht omdat er sprake is van feitelijke eenheid van 
leiding. De waarderingsgrondslagen van deze stichtingen 
zijn gelijk. De enkelvoudige jaarverslagen zijn separaat 
beschikbaar.

Er hebben zich in 2016 geen zaken voorgedaan waarover 
in het verslag van het voorgaande jaar onzekerheden of 
bepaalde verwachtingen waren vermeld of uitgesproken. 
De beoogde financiële doelstellingen voor 2016 zijn 
behaald.

Het beleid gedurende de periode 2015–2020 ten aanzien 
van de aanwending van het vrij besteedbare vermogen 
is gericht op het uitvoeren van de voorgenomen 
kwaliteitsslag zoals deze is beschreven in het Strategisch 
Plan 2015–2020.
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 2016 2015 

 € € 

Baten

Overheidsbijdragen en -subsidies 3.343.000 3.393.000 

Bijdragen 3.253.741 1.890.788 

Opbrengsten uit eigen exploitatie 9.801.202 8.314.214 

 16.397.943 13.598.002 

Inkoopwaarde eigen exploitatie -1.805.943 -1.251.232 

Som der baten 14.592.000 12.346.770 

  

Lasten  

Personeelskosten 6.618.872 5.883.856 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 771.021 617.200 

Huisvestingskosten 1.707.708 1.830.396 

Marketingkosten 1.048.211 488.205 

Algemene kosten 777.621 784.008 

Museumprogrammering 2.085.095 728.723 

Science Learning Center 438.621 515.259 

Wetenschapscommunicatie 852.859 847.705 

Som der bedrijfslasten 14.300.008 11.695.352 

 

Exploitatieresultaat 291.992 651.418 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.308 36.120 

 296.300 687.538 

Belastingen -16.663 17.837 

Netto groepsresultaat  279.637 705.375 

    

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve strategie 2015-2020 200.000 700.000 

Overige reserves 79.637 5.375 

Totaal 279.637 705.375

Resultaten
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Meerjarig overheidsbijdrage 60%

Fondsen, sponsoring, projectsubsidies 20%

Obrengsten uit eigen exploitatie 20%

Baten in 2016 naar herkomst

Noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de 
resultaten uit 2015: 

Ten aanzien van de baten:
•  In de Bijdragen is een bedrag van de BankGiroLoterij  

opgenomen van € 1.472.689, waarvan het grootste 
gedeelte geoormerkt is voor de nieuwe   
daktentoonstelling Energetica en voor het project  
Technium. 

• Het aantal bezoekers is in 2016 ruim 4% hoger dan het  
 vorige jaar. Daarnaast is ook de gemiddelde besteding  
 per bezoeker ruim 10% hoger.

 Ten aanzien van de lasten:
•  Door het hogere aantal bezoekers is er extra  

operationeel personeel ingezet in 2016. Daarnaast  
is het aantal kantoormedewerkers in beperkte mate  
uitgebreid.

•  Huisvestingskosten: NEMO heeft een grote besparing  
gerealiseerd ten aanzien van de kosten voor energie en  
water.

•  Marketingkosten: de BankGiro Loterij heeft een  
grootschalige communicatiecampagne ten behoeve 
van de daktentoonstelling Energetica mogelijk 
gemaakt.  
In 2016 zijn een nieuwe visuele identiteit en merk- 
architectuur ontwikkeld en in de gehele organisatie 
doorgevoerd. Dit behelsde onder andere nieuwe  
bewegwijzering en bezoekersinformatievoorzieningen, 
nieuwe bedrijfskleding en een nieuw logo voor op de 
lifttoren van het gebouw.

•  In het museum is de tweede verdieping (Technium) 
aangepast en grotendeels vernieuwd, waaronder 
de succesvolle Machine (voorheen: Ballenfabriek), 
en is een erfgoed-vitrine ontwikkeld: de Innovatie 
Galerij. Daarnaast is op het dak een geheel nieuwe 
tentoonstelling toegevoegd: Energetica.

Toelichting

Personeelskosten 46%

Museumprogrammering        15%

Huisvestingskosten 12%

Marketingkosten 7%

Wetenschapscommunicatie  6%

Algemene kosten 6%

Afschrijvingen 5%

Science Learning Center 3%

Lasten in 2016 naar herkomst
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 31-12-2016 31-12-2015 

 x € 1.000 x € 1.000 

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 1.325 1.439 

Liquide middelen 6.952 7.182 

 8.277 8.621 

Kortlopende schulden -2.951 -3.613 

Liquiditeitssaldo 5.326 5.008 

Voorraden en onderhanden werk 163 163 

Werkkapitaal 5.489 5.171

 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 10.802 10.760 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 16.291 15.931

 

Financiering  

Stichtingsvermogen 3.325 3.046 

Voorzieningen 1.588 1.492 

Langlopende schulden 11.378 11.393 

 16.291 15.931

Analyse van de financiële positie



Financieel Jaarverslag 2016 11

Liquiditeit  

Current ratio  2016 2015 2014 2013 2012

 Vlottende activa 

 Kortlopende schulden  
2,9 2,4 3,1 2,8 2,5 

Quick ratio    2016 2015 2014 2013 2012

 

Vlottende activa voorraden 

 Kortlopende schulden  
2,8 2,4 3,0 2,7 2,5

De liquiditeitsratio’s zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar  
verplichtingen op korte termijn te voldoen.
De current ratio is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015.
De quick ratio is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015.

Solvabiliteit          2016 2015 2014 2013 2012

  

 Groepsvermogen           

 Totaal vermogen  
17,3 15,6 13,4 10,5 8,8

Bij de beoordeling van de solvabiliteit moet in ogenschouw worden genomen dat de lening  
van de Gemeente Amsterdam (€ 11.344.505) aflossingsvrij en renteloos is.

Kengetallen

x 100
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Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

NEMO bevordert de belangstelling voor en kennis over 
wetenschap en technologie in de samenleving. Zij 
doet dit met de exploitatie en ontwikkeling van NEMO 
Science Museum, alsmede door diverse educatieve en 
promotionele activiteiten en het creëren, stimuleren 
en onderhouden van initiatieven die wetenschap en 
techniek op een dusdanige manier verspreiden dat er een 
inspirerende werking van uitgaat. 

De activiteiten van Stichting NEMO Horeca bestaan 
voornamelijk uit de exploitatie van de zaalhuur, catering 
en horeca activiteiten in het NEMO Science Museum te 
Amsterdam. 

De doelstelling van Stichting Collectie Energetica is 
het in stand houden van de collectie voorwerpen en 
bibliotheek betreffende industrieel erfgoed op het gebied 
van wetenschap, energie- en elektrotechniek, daaronder 
mede begrepen het uitbreiden, opschonen, ontzamelen en 
ontdubbelen van de erfgoedcollectie, een en ander in de 
ruimste zin van het woord.

De stichtingen - onder statutaire naam - staan 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel onder de volgende nummers:
-    Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en 

Technologiecommunicatie: 41197953
-  Stichting NEMO Horeca: 34218924
-  Stichting Collectie Energetica: 34303718

De locatie van de feitelijke activiteiten

De stichtingen zijn gevestigd op Oosterdok 2, 1011 VX 
te Amsterdam. De statutaire vestigingsplaats van de 
stichtingen is Amsterdam.

De standaarden op basis waarvan de 
jaarrekening is opgesteld 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens 
de in Nederland geldende Richtlijnen Jaarverslaggeving 
640 Organisaties zonder winststreven. De waardering 
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat 
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover 
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Pensioenregelingen 

NEMO heeft een aantal pensioenregelingen voor 
werknemers; deze worden gefinancierd door afdrachten 
aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie 
wordt als last in de geconsolideerde staat van baten en 
lasten verwerkt.

Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva  

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden, tenzij anders 
aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. Subsidies op investeringen worden  
in mindering gebracht op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies 
betrekking hebben.

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder 
aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de 
vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde 
bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de 
geconsolideerde staat van baten en lasten gebracht. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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Voorzieningen 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, 
tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de 
verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk 
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij 
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten 
voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van de te 
verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening 
wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud 
wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 
langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de 
uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de 
langlopende schulden in de geconsolideerde staat van 
baten en lasten als interestlast verwerkt

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het 
resultaat  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden. Voor wat betreft 
de indeling van de staat van baten en lasten wordt 
aangesloten bij de begroting.

Subsidiebaten 

De instandhoudingssubsidie wordt toegerekend aan 
het jaar waarvoor deze is toegerekend. Projectsubsidies 
worden toegerekend aan de verslagperiode waarin de 
kosten zijn verantwoord.

Andere baten 

Onder de opbrengsten uit eigen exploitatie wordt 
de netto-omzet verantwoord alsmede de hiermee 
samenhangende overige baten. Onder netto-omzet wordt 
verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te 
brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde 
diensten en goederen onder aftrek van kortingen en 
exclusief omzetbelasting.

Lonen en salarissen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden 
op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
geconsolideerde staat van baten en lasten

Pensioenlasten 

NEMO heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens 
de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de 
geconsolideerde staat van baten en lasten verwerkt. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten 
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit 
tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies 
worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.
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De kosten met betrekking tot de collectie worden, met 
uitzondering van de tentoonstellingen welke worden 
geactiveerd, direct ten laste van het resultaat gebracht. 
Voor zover ontvangen bijdragen betrekking hebben op 
(te bouwen) tentoonstellingen, worden deze baten ten 
gunste van het resultaat gebracht naar rato van de 
betaalde kosten. Verstrekte subsidies of giften worden 
verantwoord onder de posten waarin zij zijn opgenomen 
in de begroting.

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de 
verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen.

Resultaat 

De belasting over het resultaat wordt berekend over 
het resultaat voor belastingen in de geconsolideerde 
staat van baten en lasten, rekening houdend met 
beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen 
in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen 
die optreden in de latente belastingvorderingen en 
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in 
het te hanteren belastingtarief. 
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Bestuursmodel

Stichting NCWT wordt bestuurd middels een raad-van-
toezicht-model. Het bestuurlijk proces is hierbij, met 
uitzondering van het toezicht, in handen van ‘het bestuur’. 

De Raad van Toezicht oefent, op afstand, toezicht uit op 
de directie/het bestuur. Het bestuur is, na instemming 
van de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor het 
beleid en eindverantwoordelijk voor de totale gang van 
zaken van NEMO. De onderlinge taakverdeling tussen de 
directieleden is vastgelegd in een directiereglement.

NEMO heeft een driehoofdige directie. De directeur van 
NEMO is tevens de voorzitter van het bestuur (statutair 
bestuurder) en daarmee de directeur-bestuurder. De 
adjunct-directeur Programma is als statutair bestuurder 
ingeschreven om als plaatsvervangend directeur te 
kunnen fungeren bij afwezigheid van de directeur. 

De directie is verantwoordelijk voor de ‘governance’ 
en de organisatie, alsmede voor het financieel beleid 
en risicobeheer door sluitende interne procedures en 
externe controle. In het Directiereglement (vastgesteld 
op 24 september 2015) is vastgelegd hoe de taken en 
verantwoordelijkheden binnen de directie zijn verdeeld.

De directie voert ook het beleid over twee gelieerde 
stichtingen: de Stichting NEMO Horeca met als 
kernactiviteit het exploiteren van horecafaciliteiten in 
en rond het gebouw NEMO, en de Stichting Collectie 
Energetica met als kernactiviteit het in stand houden van 
de collectie betreffende industrieel erfgoed op het gebied 
van wetenschap, energie en elektrotechniek.

In het verslagjaar heeft de directie viermaal vergaderd 
met de Raad van Toezicht. Het streven is elke vergadering 
een presentatie te agenderen over relevante interne 
ontwikkelingen. In 2016 resulteerde dit onder andere 
in een presentatie over het HR-beleid en de stand van 
zaken, en over de merkenarchitectuur.

De directie houdt tussentijds contact met een 
vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht ter 
bespreking van de kwartaalrapportages over de 
financiële resultaten in relatie tot de prognoses en  
de renumeratie.
Bij de uitvoering van onze activiteiten hanteren we 
de Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en 
wetenschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, alsmede de in 2014 vernieuwde Governance 
Code Cultuur. 

NEMO is een geregistreerd museum en hanteert de 
Museumnorm ten aanzien van bedrijfsvoering, collectie en 
publiek. Daarmee onderschrijven we tevens de Ethische 
code voor musea (ICOM) en hanteren we de LAMO 
procedure bij het afstoten van collectieobjecten.

NEMO is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en 
publiceert de daarvoor vereiste gegevens op http://anbi.
federatiecultuur.nl. 

In 2016 zijn de statuten geactualiseerd naar aanleiding 
van de in 2015 doorgevoerde wijzigingen in de organisatie 
en doelen. Dit ten gevolge van de overheidsbezuinigingen 
in 2013/2014; en ook om aansluiting te krijgen bij de 
bepalingen samenhangend met de ANBI-status en de 
principes en bepalingen uit de Governance Code Cultuur 
ten aanzien van goed bestuur en toezicht. 

De accountant is conform de Governance Code Cultuur 
ook in 2016 geëvalueerd. In afstemming met een 
vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht is besloten 
de relatie met de huidige accountant te continueren.

Merkarchitectuur

In 2016 is de nieuwe merkarchitectuur en visuele 
identiteit gelanceerd. In verband met de kracht van het 
sterkste merk gebruiken we vanaf 2016 de naam NEMO 
voor alle activiteiten van de drie stichtingen (NCWT, 
NEMO Horeca, Collectie Energetica). Het merk NEMO 
Science Museum gebruiken we voor de activiteiten die 
vanuit het museum worden ontplooid. Onder de naam 
NEMO Kennislink brengen we inhoudelijke verdieping 
en achtergrondinformatie bij wetenschappelijke 
thema’s en onderzoek, gericht op juist diegenen die 
precies willen weten hoe het zit. NCWT blijft alleen als 
afzender bestaan daar waar wij andere organisaties met 
vergelijkbare doelstellingen steunen. 

Duurzaamheid

NEMO is een van de veertien Nederlandse musea die 
deelnemen aan een initiatief van de Museumvereniging 
op het gebied van duurzaamheid. Aan de hand van de 
BREEAM-NL In-Use-norm voor museumgebouwen 
gaan deelnemende musea concreet aan de slag met 
verduurzamen. De samenwerking betreft het verdelen 
en uitwerken van de duurzaamheidsthema’s en het 
delen van kennis en ervaring. De betrokken experts zijn 
onder andere de BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse 

4.  Organisatie  
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Ontwerpers, de RCE, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, en Royal HaskoningDHV, die tevens als 
BREEAM-NL In-Use-expert alle deelnemende musea zal 
ondersteunen bij het concretiseren van duurzaamheid.

Human resources

In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor een 
nieuw Arbeidvoorwaardenreglement, functiehuis en 
pensioencontract. Per 2017 zullen deze in werking treden.

De directie van NEMO bestond in 2016 uit:
•  Michiel Buchel, directeur en voorzitter van het bestuur 

(1,0 fte) 
• Amito Haarhuis, adjunct-directeur Programma 
  en plaatsvervangend directeur (1,0 fte)
• Martijn van Heemskerck van Beest, adjunct-directeur  
 Operatie (1,0 fte).

De bezoldiging gebeurt volgens het Arbeidvoorwaarden-
reglement en de afspraken met de Raad van Toezicht. 
De directieleden hebben een arbeidscontract voor 
onbepaalde duur. De Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector 
(WNT) is niet van toepassing op NEMO; de bezoldiging 
blijft desondanks binnen de kaders van deze wet. 

De Directie en de Ondernemingsraad zijn in 2016 zes 
keer bij elkaar gekomen. Met het oog op expiratie van 
zowel de bestaande arbeidsvoorwaardenregeling als 
het pensioencontract per 1 januari 2017, vond er in 2016 
intensief overleg plaats tussen beide partijen. In goed 
overleg is er voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden 
besloten dat NEMO met ingang van 1 januari 2017 
trendvolger is van de Museum CAO, met uitzondering 
van een aantal bepalingen. Tevens is overeengekomen 
de pensioenregeling, die bij ongewijzigde voortzetting 
financieel onuitvoerbaar zou worden, om te zetten naar 
een regeling op basis van beschikbare premie. Voor beide 
dossiers heeft de directie een instemmingsaanvraag 
voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Ten gevolge van de wisseling van het voorzitterschap van 
de Raad van Toezicht heeft het jaarlijkse overleg tussen 
de OR en de Raad van Toezicht niet plaatsgevonden.

Zitting in de Ondernemingsraad hadden in 2016:
• Jeannine van der Vooren, voorzitter
• Mathijs Brouwer
• Teun de Wijs
• Tim Scholten
• Sander Jansen
• Ileana Ortiz Bravo 
• Gerrie van Bennekom

De belangrijkste risico’s binnen de operationele activi- 
teiten liggen vooral op het gebied van publiek en 
personeel. Ten behoeve hiervan is er een Veiligheids-
organisatie die jaarlijks regelmatig bijeenkomt en wordt 
er periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) uitgevoerd naar de werkomstandigheden van het 
personeel. Na de verbouwing van de ontvangsthal in het 
voorjaar van 2017 zal de RI&E worden geëvalueerd.

De personeelsontwikkelingen zijn als volgt: 

stand per 31 december 2015 2016

Aantal fte 125 139

Aantal medewerkers 197 234

Aantal stagiaires 14 49

Aantal vrijwilligers 48 35

Mannelijke medewerkers 39% 45%

Vrouwelijke medewerkers 61% 55%

Medewerkers voor bepaalde tijd 41% 44%

Medewerkers voor onbepaalde tijd 59% 56%

Fulltime medewerkers (≥90%) 32% 28%

Parttime medewerkers 68% 72%

Ziekteverzuim 5,67% 3,61%
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Ook in 2017 staan grote vernieuwingen op het 
programma. Te beginnen met de herinrichting van de 
ontvangsthal, museumwinkel en garderobe op de 
begane grond. Later in 2017 volgt de oplevering van de 
tentoonstelling Leven in het heelal  
op de derde verdieping.

Daarnaast is de lancering van Maakkunde op de Neder-
landse Onderwijsbeurs in Utrecht en de implementatie 
hiervan in het Nederlandse basisonderwijs een hoogte-
punt waar we zeer naar uitkijken. Voor NEMO Kennislink 
wordt een communicatiecampagne ontwikkeld om het 
merk onder de aandacht te brengen bij de doelgroep en 
breiden we de offline activiteiten uit.
Ten aanzien van de organisatie, de investeringen en 
de financiering zijn geen ingrijpende wijzigingen te 
verwachten.

De groei van NEMO van de afgelopen jaren heeft zich 
ook in 2016 voortgezet. Desalniettemin zijn er (externe) 
risico’s die onze bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden. 
Als belangrijkste (externe) risico’s zien wij:
• Eventuele extra bezuinigingen op de bijdrage van de  
 rijksoverheid. 
• Mogelijk verslechterende economie en (inter)nationale  
 ontwikkelingen, zoals terreurdreigingen, die minder  
 bezoek en minder sponsorgelden tot gevolg kunnen  
 hebben.
• De spanning tussen de beschikbare ruimte in ons pand  
 en de groei van het aantal bezoekers creëert op een  
 aantal dagen per jaar een negatieve bezoekerservaring  
 en daardoor een negatieve beeldvorming. Hier is   
 vooralsnog (via uitbreiding in vierkante meters) geen  
 oplossing voor gevonden.

Middels een planning- & controlcyclus houden we grip  
op onze voorgenomen activiteiten en op onze inkomsten 
en uitgaven. 

5. Verwachte gang van zaken



Financieel Jaarverslag 2016 20

Amsterdam, 25 april 2017

M. Buchel    
Directeur-bestuurder  

De begroting voor 2017 is als volgt bepaald: 

Resultaat 2016

x € 1.000

Begroting 2017

x € 1.000

Baten

Eigen inkomsten 9.801 9.835

Meerjarige subsidies 3.343 3.366

Fondsen/sponsoring/projectsubsidies 3.254 2.206

Inkoop -1.806 -1.699

Totaal baten 14.592 13.708

 

Lasten

Personeelskosten 6.619 7.377

Afschrijvingen 771 1.013

Huisvestingkosten 1.708 1.908

Marketingkosten 1.048 468

Algemene kosten 776 705

Museumprogrammering 2.085 812

Science Learning Center 439 586

Wetenschapscommunicatie 853 852

Financiële baten en lasten -4 -10

Belastingen 17

Totaal lasten 14.312 13.708

Resultaat 280 0

Dotatie reserve Strategisch Plan 2015-2020 200

Dotatie eigen vermogen 80

Resultaat na dotaties 0
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene 
gang van zaken en adviseert gevraagd en ongevraagd 
de directie over het beleid en het bereiken van de 
doelstellingen. 

De Raad van Toezicht geeft bij vastgestelde onderwerpen 
voorafgaand goedkeuring aan de directie. De onderlinge 
taakverdeling, werkwijze van de Raad van Toezicht 
en de omgang met bestuur/directie zijn vastgelegd 
in een Reglement Raad van Toezicht (vastgesteld op 
11 december 2015). In de samenstelling van de Raad 
wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van 
deskundigheden, kennisgebieden en netwerk. 

De Raad onderschrijft de principes voor goed bestuur 
en toezicht in de cultuursector uit de vernieuwde 
Governance Code Cultuur (2014). De leden van de Raad 
ontvangen als vacatiegeld een vast bedrag voor hun 
diensten bij aanwezigheid.

In 2016 zijn er enkele wijzigingen geweest in de 
samenstelling van de Raad. José van Dijck (president 
KNAW) heeft haar zetel overgedragen aan Mieke Zaanen 
(directeur KNAW) per juli 2017. Ook is per dezelfde 
datum Bernard Fortuyn (lid Raad van Bestuur Siemens 
Nederland) geïnstalleerd als voorzitter van de Raad en 
is Wiebe Draijer afgetreden. De Raad bedankt de heer 
Draijer heel hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid als 
voorzitterschap van NEMO tijdens de afgelopen drie jaar.
Aan het einde van het verslagjaar bestond de Raad van 
Toezicht uit vijf leden. 

De Raad heeft in het verslagjaar regelmatig overleg 
gehad met de directie. In 2016 is viermaal formeel 
vergaderd tussen de Directie en de Raad van Toezicht.
Onderwerpen van gesprek waren onder meer:
• jaarrekening en het jaarverslag 2015
• kwartaalcijfers en financiële prognose 2016 
• jaarplan en begroting 2017
• stand van zaken personeelszaken 
• merkenarchitectuur
• aangepaste statuten
• status sponsors en partners
• samenstelling en aanvulling Raad van Toezicht
• voortgang Strategisch Plan 2015–2020
• toekomstvisie

Er was in 2016 geen sprake van besluiten met tegen-
strijdige belangen van de leden. Het jaarlijks overleg 
met de Ondernemingsraad door een lid van de Raad van 
Toezicht is niet gevoerd in verband met de wisseling in 
voorzitterschap van de Raad van Toezicht. 

In verband met de wisseling van het voorzitterschap 
heeft de Raad van Toezicht in 2016 de jaarlijkse evaluatie 
van zijn eigen functioneren en van het functioneren van 
de directie niet uitgevoerd.

Onderstaand rooster van aftreden toont de wijzigingen 
in de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2016. 
Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. 
Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan eenmaal 
worden herbenoemd.

II Verslag van de raad van toezicht

Leden Raad van Toezicht Start 1ste termijn Einde 1ste termijn Einde 2de termijn

De heer ir. B.C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter 01-07-2016 30-06-2020 30-06-2024

Mevr. mr. M. (Mieke) Zaanen 01-07-2016 30-06-2020 30-06-2024

Mevr. prof. dr. J.H. (Juliette) Walma van der Molen 01-07-2013 30-06-2017 30-06-2021

De heer mr. A.A.G. (Age) Fluitman 01-04-2011 31-03-2015 31-03-2019

Mevr. A.Y. (Astrid) Elburg 01-04-2011 31-03-2015 31-03-2019

De Raad spreekt zijn waardering uit voor de succesvol doorgevoerde vernieuwingsplannen en kwaliteitsslag  
en voor het grote aantal bezoekers uit binnen- en buitenland dat NEMO in 2016 heeft bezocht.

Amsterdam, 25 april 2017

B.C. Fortuyn 
voorzitter Raad van Toezicht



Financieel Jaarverslag 2016 22

Nevenfuncties  
De directieleden hadden in 2016 de volgende relevante 
nevenfuncties (onbezoldigd):  
• Michiel Buchel:
 -   president Ecsite, the European network of science 

centres and museums
 -  voorzitter Overleg Amsterdamse Musea (OAM)
 -  bestuurslid Uitmarkt Amsterdam
 -   lid Adviescommissie Associatie Culturele Marketing 

& Communicatie
 -   bestuursadviseur Stichting De Avond van 

Wetenschap & Maatschappij 
• Amito Haarhuis:
 -   lid Annual Conference Programme Committee van 

Ecsite, the European network of science centres and 
museums

• Martijn van Heemkerck van Beest:
 -  geen

 
 
De leden van de Raad van Toezicht hadden in 2016 de 
volgende relevante nevenfuncties: 
• De heer ir. B.C. Fortuyn
 -  lid Raad van Toezicht ECN
 -  lid Raad van Commissarissen Tauw
 -  lid Raad van Commissarissen HyGear
• Mevr. mr. M. Zaanen
 Functiegebonden nevenfuncties
 -   lid Raad van Toezicht van Spinoza Centre for 

Neuroimaging Amsterdam
 -   lid Amsterdam Network Council (Amsterdam 

Economic Board)
 -   lid College van Advies Stichting Christiaan 

Huygensprijs
 Niet-functiegebonden nevenfuncties
 -  voorzitter van het bestuur van de stichting WG Kunst
 -  lid bestedingscommissie Henk van Osfonds
 -  lid bestedingscommissie Paul van der Heijdenfonds
 -   secretaris van het bestuur van de stichting 

Amsterdamse Academische Club
 -  lid curatorium leerstoel molecuul spectroscopie
 -   lid panel Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) van de 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 -   lid Adviesraad van InScience – Dutch International 

Science Film Festival
• Mevr. Prof. dr. J.H. Walma van der Molen 
 -   voorzitter Academic Board expertisecentrum 

techniekeducatie TechYourFuture
 -   vicevoorzitter bestuur Stichting Robert A. Levisson 

Instituut
 -   lid Innovatiecommissie Kenniscentrum Wetenschap 

en Techniek Oost
• De heer mr. A.A.G. Fluitman 
 -   voorzitter Europese Kampioenschappen Atletiek 2016 

Amsterdam
 -   voorzitter Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 

Amsterdam
 -  voorzitter Singer Laren 
 -  lid Raad van Toezicht Compagnie Theater Amsterdam
 -   president Raad van Commissarissen Maas 

International 
• Mevr. A.Y. Elburg 
 -   voorzitter Stichting Vrienden Stadsarchief 

Amsterdam
 -  lid bestuur Stichting Museumnacht Amsterdam
 -   lid Raad van Commissarissen ConnectedTogether, 

Jeugdzorg en GGZ Almere

Bijlagen
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t  +31 (0) 20 531 32 33
info@e-nemo.nl

nemosciencemuseum.nl
nemokennislink.nl

NEMO
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam
Postbus 421
1000 AK Amsterdam


