Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Splendor

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 3 8 7 6 6 0

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

Nieuwe Uilenburgerstraat 116

Telefoonnummer

0 2 0 8 4 5 3 3 4 5

E-mailadres

info@splendoramsterdam.com

Website (*)

www.splendoramsterdam.com

RSIN (**)

8 2 2 2 4 2 4 4 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

2 1 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Aantal vrijwilligers (*)
Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.C.B. Straatman

Secretaris

I.C. Oltheten

Penningmeester

R.H.P. Pijls

Algemeen bestuurslid

M.K. Weidner

Algemeen bestuurslid

A.O. van Leeuwen - Moiseenkov

Overige informatie
bestuur (*)

M.J. van de Woerd : vice-voorzitter

IB 110 - 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 stichting heeft ten doel de bevordering van de beoefening van podiumkunsten.
Stichting tracht dit doel te bereiken met alle daarvoor openstaande wettige middelen en
meer in het bijzonder door de verwerving en exploitatie van registergoederen, door
(bevordering van) samenwerking met andere instellingen en personen die actief of
passief bij de kunst betrokken zijn dan wel die een gelijk of aanverwant doel nastreven,
zowel in binnen- als buitenland, door het aangaan van overeenkomsten met
instellingen of personen, alles in de ruimste zin des woords. Enig exploitatiesaldo wordt
slechts aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling.

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?

De organisatie zorgt ervoor dat het gebouw 'speelklaar’is voor de 57 musici zodat die
in alle vrijheid hun plannen kunnen vormgeven en uitvoeren.
Het kantoor, bestaande uit 3 vaste krachten, beheert de agenda en zorgt dat de
planning goed verloopt. Website en PR worden verzorgd o.a. via een wekelijkse
nieuwsbrief. Er wordt intensief contact gehouden met de leden waarvoor
ledenmomenten worden georganiseerd.
Planning, onderhoud gebouw, administratie, verhuurbegeleiding, productie concerten,
schoonmaak, incasso, auteursrechten worden door het kantoor geregeld.
Bedrijfsleiders en barpersoneel worden ingeroosterd alsmede tegenwoordig ook
technici voor de livestreams.
Er wordt actief naar sponsoring gezocht naast de inkomsten uit verhuur, bar en
recettes.
Hierdoor kunnen de musici alles doen wat ze willen en kunnen ze samenwerkingen
aangaan waarbij Splendor hun thuisbasis is van waaruit ze mensen kunnen ontvangen,
met ze werken en concerten geven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via abonnementsgelden, kaartverkoop, verhuur, barverkoop, donaties en sponsoring
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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).

Exploitatie van het gebouw: het mogelijk maken van concerten, opnames en repetities.
De inkomsten worden besteed aan huur van het gebouw, organisatie en publiciteit.
Op de spaarrekening wordt een kleine reserve aangehouden.

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

Open

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

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd. Ook krijgt het geen vacatievergoeding en
dergelijke. Reiskosten en andere onkosten worden in principe niet vergoed.

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 jaarverslag 2021

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

Open

04 van 06

2

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

€
€

€
€

116.927

133.491

€

+

€

116.927

Voorraden

€

5.510

€

5.983

Vorderingen &
overlopende activa

€

36.423

€

32.430

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
133.491

€

+
€

74.198

+
€

150.327

112.611

+
Totaal

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

€

267.254

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

60.434

111.201

€

+

246.102

75.397

+
€

171.635

85.631

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

62.500

€

115.800

Kortlopende schulden

€

33.119

€

44.671

Totaal

€

267.254

€

246.102

+
€

10.234

€

€

€
108.394

Passiva

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

205.686

€

191.297

Subsidies van overheden

€

38.392

€

9.526

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

68.943

€

11.495

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

107.335

+
21.021

€
€

103.318

+

€
€

103.318

83.478

+
83.478

+

+

€

416.339

€

295.796

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

104.198

€

47.512

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

3.937

€

3.235

Personeelskosten

€

94.029

€

87.803

Huisvestingskosten

€

61.710

€

96.384

Afschrijvingen

€

25.625

€

24.930

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

41.036

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

31.736

330.535

€

291.600

85.804

€

4.196

+

+
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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.

Open

