Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Verbeelding
4 1 2 3 5 5 0 1

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

Julianastraat 31 1441 EN Purmerend
0 6 2 2 6 3 3 7 5 1

E-mailadres

h.hennes@upcmail.nl

Website (*)

www.theaterdeverbeelding.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 9 6 6 5 6 2 6

- Primaire sector Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

5 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

W.vanWaardt

Secretaris

C.N.N. Stam

Penningmeester

H.Hennes

Algemeen bestuurslid

I.Frie

Algemeen bestuurslid

T.de Boer

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Verbeelding heeft een tweeledig doel:
1. het naar Purmerend halen van een gevarieerd eigentijds en oorspronkelijk
theateraanbod dat anders niet naar onze stad zou komen. Bezoekers uit Purmerend
en Waterland krijgen daardoor de gelegenheid om in de eigen omgeving te genieten
van dit aanbod.
2. het geven van kansen aan, vooral jonge, professionele theatermakers om hun
voorstellingen aan een publiek te tonen en daardoor bij te dragen aan de ontwikkeling
van deze makers.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door louter vrijwilligers; Er zijn geen mensen in
loondienst

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?

Jaarlijks worden er tussen de 45 en 50 voorstellingen geprogrammeerd.
Er zijn contacten en samenwerkingverbanden met:
- theater de Purmaryn en P3
- het Voortgezet Onderwijs
- de andere culturele organisaties in Purmerend in het Cultureel Overleg Purmerend.
- Er zijn regelmatige contacten met andere (kleine) theaters in Noord-Holland;
.-De Verbeelding verzorgt voor alle culturele instellingen in Purmerend de
Cultuurladder die wekelijks in Dagblad Waterland verschijnt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. Subsidie van de Gemeente Purmerend.
2. subsidie van het Fonds Podiumkunsten(FPK)
3. eigen inkomsten(recettes)
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

1. de verkregen middelen worden voornamenlijk besteed aan het betalen van de
uitkoopsommen van de theatergezelschappen, daarnaast uitgaven voor de promotie,
vrijwilligerskosten, het drukwerk, zoals de publicatie en verspreiding van de
Jaarborchure en ict.

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

zie beleidsplan op de website van Theater De verbeelding
onder Anbi

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

geen(werken alleen met vrijwillgers)

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.

zie zie document(inhoudelijk jaarverslag 2021) op de website van Theater De
verbeelding onder Anbi

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

zie document(inhoudelijkl verslag 2021) op de website van
Theater De verbeelding onder Anbi

2. drie rekeningen bij de Rabobank: lopenderekening; abonnementenrekening;
spaarrekening

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

402

1.602

€

+

€

402

+
1.602

Continuïteitsreserve

€

5.300

€

5.277

Bestemmingsreserve

€

45.000

€

40.000

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

22.550

€
43.490

€

+

75.888

+
€

133.196

€

133.598

€

+

22.212

+
€

93.790

67.489

14.709

€
110.646

31-12-2020 (*)

€

90.597

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

29.808

92.199

Totaal

€

133.598

1.500

€

+
€

€

10.000

€

23.210

€

92.199

+

zie document financieel jaarverslag verslag 2021 op de website van Theater De verbeelding onder Anbi

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

788

Som van baten van particulieren

€

788

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

92.266

€

70.427

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

3.927

€

0

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

96.981

€

72.344

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

10.809

€

16.715

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

+
107.790

€

1.917

€

1.917

€

+

€
€

+

+
89.059
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

80.654

66.528

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

857

Som van de lasten

€

81.511

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

24

€

197

Saldo baten en lasten

€

26.303

€

21.780

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.

€

+

€

80.654

66.528

€

+

€

948

€

67.476

€

zie document financieel jaarverslag verslag 2021 op de website van Theater De
verbeelding onder Anbi

zie document(jaarrekening 2021)op de website van Theater
De verbeelding onder Anbi

Open

+

