Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Cultuur FB Oranjewoud

Nummer Kamer van
Koophandel

6 0 0 5 6 5 7 6

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

Lindelaan 1

Telefoonnummer

0 5 1 3 6 3 3 6 9 9

E-mailadres

cultuur@fboranjewoud.nl

Website (*)

www.cultuurfboranjewoud.nl

RSIN (**)

8 5 3 7 4 9 1 7 6

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Onderwijs en wetenschap
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J. Volkers

Secretaris

A.S. Oosterbaan

Penningmeester

T.C. van der Hoek

Algemeen bestuurslid

R.H. van de Leur

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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 bevordering van cultuur en leefbaarheid in Noord Nederland. Onder cultuur zijn alle
uitingen te verstaan die volgens het spraakgebruik als cultuur betiteld worden, zoals
muziek, beeldende kunst, geschiedbeoefening. Onder bevordering van leefbaarheid is
onder andere te verstaan de ondersteuning van welzijnsactiviteiten, buurt- en
clubhuiswerk. De voorgaande opsomming is uitdrukkelijk niet limitatief, met dien
verstande dat alle door de stichting te ondersteunen activiteiten binnen de kaders van
de fiscale ANBI-regelgeving dienen te vallen zoals die gelden op het moment van de
steunverlening

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 stichting subsidieert activiteiten en projecten die verband houden met de
doelstelling en aansluiten bij de speerpunten. De drie speerpunten voor de periode
2022 t/m 2024 zijn: beeldende kunst, (klassieke) muziek & talentontwikkeling en
grootschalige (muziek)theater evenementen.
Subsidieverzoeken kunnen via de website worden gedaan.
De verzoeken worden minstens vier keer per jaar door het bestuur beoordeeld en
getoetst aan de doelstelling, speerpunten en aan de ANBI-voorwaarden. Er is een
commissie cultuur ingesteld die zich buigt over de subsidieaanvragen die verband
houden met cultuur en adviseert het bestuur. Indien nodig wordt externe expertise
ingeschakeld. Vervolgens zal het bestuur besluiten al dan niet een subsidie toe te
kennen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting staat in nauwe relatie met Stichting FB Oranjewoud. Deze stichting is
voornemens jaarlijks een donatie te doen. De omvang van de activiteiten wordt mede
bepaald door de omvang van de genoemde donatie.
Het bestuur van de Stichting Cultuur FB Oranjewoud beslist geheel zelfstandig over de
bestemming van de middelen van de stichting. Verder zal het vermogen worden
gevormd door andere subsidies, giften en donaties en door ontvangen erfstellingen
en/of legaten.
De stichting treedt uitdrukkelijk niet op als actief fondswervende instelling, maar
aanvaard donaties wel, mits daaraan geen voorwaarden gekoppeld zijn die het bestuur
strijdig acht met de doelstelling van de stichting.
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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).

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

Het bestuur kent subsidies toe aan projecten of activiteiten die in lijn zijn met de
doelstelling van de stichting. Nagestreefd wordt dat de stichting de in enig jaar
ontvangen donaties volledig besteed, tenzij dat in een incidenteel geval door de
omvang van een gift, erfstelling of legaat tot grote onevenwichtigheden zou leiden.

https://cultuurfboranjewoud.nl/wp-content/uploads/2022/05/Beleid
splan-Cultuur-FB-Oranjewoud-2022-tm-2024-def-1.pdf

Open

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

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.

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.

Bornmeer Uitgeverij, € 10.000
CityProms, € 40.000
Flarden 2025, € 8.750
Haydn Jeugd Strijkorkest, € 20.000
Jack Kooistra Documentaire, € 15.000
Liberation Route Europe, € 50.000
Muziek atelier, € 15.000
Oranjewoud Festival, € 55.000
Stichting âlde Fryske Tjerken, € 10.000
Tichelaar – KTCC (ceramic center), € 10.000
Fryske Academy en VU, € 15.000
Zandtovenaar, € 10.000
Peter Grimes Wadopera, € 100.000
Kunstexpeditie Into Nature, € 10.000
Fries Museum, tegeltableau Maria Louise van Hessen-Kassel, € 10.000

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

https://cultuurfboranjewoud.nl/initiatieven/

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 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

120.000

€

+
€

232.594

+

Totaal

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

155.812

+
€

64.398

61.428

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

514

Totaal

€

155.812

171.166

€

+
€

€

90.900

232.594

+
€

61.428

0

€

155.812

€

+
€

€
35.812

64.398

232.594

€

0

€

232.594

+

https://cultuurfboranjewoud.nl/wp-content/uploads/2022/07/Financiele-verantwoording-2021-Cultuur-FB-Oranjewoud.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

320.000

€

662.500

Overige baten

€

+

€
€

0

+

+
0

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

320.000

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

18.088

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

662.500

€
€

298.750

597.639

€

17.779

316.838

€

615.418

3.162

€

47.082

+

+
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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.

https://cultuurfboranjewoud.nl/wp-content/uploads/2022/07/Financiele-verantwoording2021-Cultuur-FB-Oranjewoud.pdf

https://cultuurfboranjewoud.nl/wp-content/uploads/2022/07/Finan
ciele-verantwoording-2021-Cultuur-FB-Oranjewoud.pdf

Open

