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Inleiding 
Dit beleidsplan is opgesteld op basis van de statuten zoals 
vastgesteld bij de oprichting, de missie, visie en doelstelling 
van de stichting en de activiteiten van de afgelopen jaren. 
 
 
1. Doelstelling 
 
De Stichting Dutch Pinball Museum beheert een museum en faciliteert en organiseert 
diverse tentoonstellingen. Het museum richt zich in het bijzonder op flipperkasten en 
andere automaten voor amusement die functioneerde na het inwerpen van munten. 
Er staan gemiddeld zo’n 100 speelbare en meerdere bezienswaardige 
flipperkasten/Pinballs in het museum. De flipperkasten/Pinballs zijn bij elkaar 
verzameld door Gerard van de Sanden.  
 
In het museum is ook aandacht voor de geschiedenis van de flipperkasten. Er zijn 
onder meer diverse veel pinballs (spijkerbal) van voor de Tweede Wereldoorlog. De 
spijkerbal heeft zich ontwikkeld tot de flipperkast.  
 
Stichting Dutch Pinball Museum stelt flipperkasten/Pinballs ten toon uit diverse 
tijdvakken:  
-     Bagatelle tot Pinbal (ca.1880 tot 1930) 
- Elektromechanische flipperkasten (1930-1977);  
- Solid State flipperkasten (1977-1990);  
- Dot-Matrix flipperkasten (1991-heden).  
De flipperkasten staan allemaal op free play. Dit betekent dat je bij je entreekaart 
voor het museum ook onbeperkt mag spelen op de flipperkasten.  
 
 
2. Missie/visie 
 
Het Dutch Pinball Museum opende in augustus 2015 haar deuren. Het is een initiatief 
van Gerard van de Sanden. Het museum zat aanvankelijk in de Fenixloods, maar is 
vanwege de verbouwing nu tijdelijk verhuisd naar Delfshaven. De stichting heeft geen 
winstoogmerk.  
 
Stichting Dutch Pinball Museum heeft als missie om een zo groot mogelijk publiek 
kennis te laten maken met de flipperkasten. Het bezoek aan het museum is dan ook 
interactief. Er is aandacht voor de geschiedenis van de flipperkasten, zoals het 
ontstaan van het mechanisme van de “flipper”, ontwikkeling van elektromechanische 
flipperkasten en nieuwere besturingssystemen. Verder zijn er educatieve verhalen te 



lezen over de collectie. Naast de vele bezienswaardigheden kun je als bezoeker ook 
op diverse flipperkasten spelen. Er wordt getracht om de toegangsprijs tot het 
museum zo laag mogelijk te houden om toegankelijk te zijn voor een zo groot 
mogelijk publiek.  
 
 
3. Feitelijke activiteiten 
 
Het Dutch Pinball Museum is meerdere dagen per week geopend. Voor het Dutch 
Pinball Museum kunnen tickets gekocht in verschillende tariefgroepen en 
tijdsblokken. Er is een 1,5-uur ticket, een 3-uur ticket en een dagticket. Er kan in het 
museum vrij rond worden gelopen en daarnaast kan er op diverse kasten gespeeld 
worden.  
 
 
4. Bestuur 
 
Het huidige bestuur bestaat uit:  
 Dirk Krikke (voorzitter) 
 Johannes Gerardus Marcellinus Metselaar (Secretaris) 
 Dennis van de Pas (Penningmeester) 
 
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen.  
 
 
5. Beloningsbeleid 
 
De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten. 
Daarnaast kunnen zij een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.  
 
 
6. Werven van gelden 
 
Gelden worden verkregen door:  
 Toegangstickets voor museum;  
 Donaties;  
 Vrienden van het museum;  
 Sponsoren.  
 
 
7. Beheer en besteding van vermogen 
 
De besteding van het vermogen wordt verduidelijkt in de jaarrekening van de 
stichting.  
De geldmiddelen worden aangewend om het doel van de stichting mogelijk 
te maken. 



Het beheer en besteding van het vermogen geschiedt door het bestuur gezamenlijk. 
Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie 
bestuurders. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid 
aanwezig of vertegenwoordigd is.  
 
 
8. Gegevens Stichting Dutch Pinball Museum 
 
De zakelijke gegevens van Stichting Dutch Pinball Museum zijn als volgt:  
 
 Statutaire naam: Stichting Dutch Pinball Museum 
 Adres: Voorhaven 12, 3024 RM Rotterdam 
 Fiscaal nummer (RSIN): 8619.66.065 
 E-mailadres: info@dutchpinballmuseum.com of stichting@dutchpinballmuseum.com 
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