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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 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.
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1 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?
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1 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).
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Activa Passiva

2 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.
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3 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
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Theater en Cultuur Hertme
	13: H.J.B.M. Hullegie
	5: www.openluchttheaterhertme.nl
	15: E.H. Oude Steenhof
	2: Hertmerweg 31
	4_EM: financieel@openluchttheaterhertme.nl
	14: K.A.M. Roelofs-lenferink
	16: G. Otter
	17: C.J.M. Grootelaar-Beldhuis
	10: Nederland
	1_KVK: 41032315
	11_A4: 0
	12_A4: 250
	7: [Kunst en cultuur - Podiumkunsten]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 806058390
	3_TEL: 0651417136
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: J.A.M.L. Pisano en E. Tapper-Jansen zijn overige bestuursleden
	51_ML: De stichting heeft als doel het organiseren van evenmenten op het gebied van muziek en theater alsmede het bevorderen en stimuleren van activiteiten op elk ander cultureel gebied
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
Het opvoeren van toneelvoorstellingen, organiseren van kindervoorstellingen en verder alles wat daar in de ruimste zin van het woord verband houdt. De stichting initieert en organiseert daarbij activiteiten voor eigen rekening en risico of doet dit in samenwerking met andere instellingen.
Het in stand houden van het historische openluchttheater in Hertme.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

	53_ML: Organiseren van divers cultureelaanbod als:
Popconcerten.
Klassieke concerten.
Toneelvoorstellingen.
Kindervoorstellingen.
Belevingstheater.
Musicals.
Cabaretvoorstellingen.
Festivals, waaronder het bekende Afrikafestival
	54_ML: Entreegelden.
Sponsoring.
Subsidies.
Horeca-inkomsten.
Parkeergelden.
Donaties.
Overige inkomsten
	56_ML: Alle bestuursleden zijn vrijwilliger; er is voor vrijwilligers in bestuur en werkgroepen een jaarlijkse onkostenvergoeding van € 100 tot € 250 afhankelijk van de functie en daarmee verband houdende onkosten.
	57_ML: 2021:

5 Metropool Open Air concerten (Blöf, Racoon, Maan, Rolf Sanchez, Typhoon) samen ca. 6.000 bezoekers


Ricciotti jeugdorkest; 400 bezoekers

Kindervoorstelling hans en grietje (300 bezoekers)

cabaret, Helligen Hendrik (400 bezoekers).

Orkest Koninklijke Luchtmacht (400 bezoekers)

Enkele kleine voorstellingen in Spookhoes (per keer ca. 50 bezoekers)
	55_ML: Prgramma.
Verbeteren voorzieningen in het theater.
Verfraaien theater.
Onderhoud.
Vaste lasten.
Verzekeringen.
Huur.
Gemeentelijke belastingen.

Vermogen zit deels in gebouwen en inventaris en wordt deels aangehouden op een spaarrekening.
	56: 
	_MLT: https://oth-2018.s3.amazonaws.com/site-images/Openluchttheater/Documenten/Beleidsplan-2018-2020-Stichting-Theater-Cultuur-Hertme.pdf?mtime=20180824195346
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 275822
	6_GT: 44583
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 294205
	4_GT: 275822
	9_GT: 338788
	10_GT: 614610

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 568239
	9_GT: 46371
	4_GT: 
	10_GT: 614610
	5_GT: 568239

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 428921
	9_GT: 48667
	4_GT: 
	10_GT: 477588
	5_GT: 428921

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 260201
	6_GT: 32711
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 184676
	4_GT: 260201
	9_GT: 217387
	10_GT: 477588

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Kortlopende schulden betreft entreegelden voor geannuleerde voorstellingen , waarvoor voucher voor 2022 is verstrekt.

	3: 
	1: 
	1_A7: 69947
	2_A7: 173321
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 173321
	6_A7: 17500
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 10
	13_A7: 
	14_A7: 260778
	15_A7: 26045
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 19991
	19_A7: 17436
	20_A7: 32948
	21_A7: 10998
	22_A7: 421
	25_A7: 139318
	23_A7: 13621
	24_A7: 121460

	2: 
	1_A7: 19967
	2_A7: 46534
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 46534
	6_A7: 21870
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 10
	13_A7: 
	14_A7: 88381
	15_A7: 8896
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 4156
	19_A7: 10356
	20_A7: 24273
	21_A7: 9901
	22_A7: 304
	25_A7: 19297
	23_A7: 11198
	24_A7: 69084

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: 2021 is evenals 2020 een Coronajaar met weinig opbrengsten.
Mede als gevolg van overheidsregelingen (in het bijzonder TVL-regeling) en vooral door zeer zuinig/sober beleid te voeren hebben wij een positief resultaat behaald.
Overigens is het gunstig dat wij geen personeel in dienst hebben en uitsluitend werken met vrijwilligers. er worden op variabele basis wel flexibele krachten ingehuurd, maar in 2021 (en ook 2020) is dit veel minder dan anders het geval geweest.
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




