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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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.

Cultuur19

Kim Harsta, directeur bestuurder (enig bestuurder)

www.cultuur19.nl

Burchtpoort 5, 3452 MD Vleuten, Utrecht

Nederland

3 0 1 9 6 3 1 8

1 0

2 6

8 1 4 1 8 0 5 5 3

0 3 0 6 7 0 3 1 2 2

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Voorzitter van de Raad van Toezicht is LJW Teuben.

info@cultuur19.nl
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! 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?

Het beheren en exploiteren van (al dan niet tijdelijke) voorzieningen ten behoeve van 
de actieve en passieve kunstbeoefening in de meest brede zin; het verrichten van alle 
verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Cultuur19 maakt samen met mensen in Leidsache Rijn en Vleuten-de Meern artistiek 
hoogwaardige cultuurprogramma's en maken deze zichtbaar. We regisseren 
verbinding tussen amateurs en professionele makers en organiseren daarmee 
betekenisvolle artistieke verbindingen in de stad.

We doen dit door door het jaar heen cultuurparticipastie aan te jagen en te 
organiseren, en een aantal keren per jaar een festival te organiseren met amateurs en 
professionals in de kunsten.

De baten van Cultuur19 zijn voor 70% afkomstig van de meerjarensubsidie Cultuur, en 
voor 30% van andere subsidies, fondsen en huurinkomsten in de CultuurCampus voor 
cultuureducatie onder de 18 jaar.
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! 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).

Alle medewerkers - inclusief de directeur-bestuurder (het statutair bestuur)- worden 
beloond volgens de CAO Sociaal werk. Daarbij is rekening gehouden met de WNT. 

Alle commissarissen (leden van de Raad van Toezicht) verrichten hun werk 
onbezoldigd.

In 2020 hebben we geen festivals geproduceerd, maar veel online en kleinschalige 
activiteiten op het gebied van cultuureducatie, amateurkunsteducatie, amateurkunst en 
professionele kunsten.

Voor het programma zijn de baten besteed rekeing houdend met alle aspecten van 
wijkpartnerschap vanuit een netwerkfunctie in een steeds groter wordend stadsdeel, 
en alle aspecten van het maken en aanjagen van kwalitatief hoogstaand cultureel 
programma met en voor wijkbewoners. 
Voor de CultuurCampus zijn de baten besteed rekening houdend met alle aspecten 
van beheer, verhuurmogelijkheden, het aanjagen van artistieke kruisbestuiving en 
digitale zichtbaarheid.

https://www.cultuur19.nl/wp-content/uploads/2021/04/2540-C1
9-MEERJARENPLAN-2020-DEF-ingekort.pdf

https://www.cultuur19.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarversl
ag-2020_72dpi.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans
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Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
%

%

%

%
%

%

%
%

%

%
%
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%
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%

%
%%%
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%
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%

%
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%
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%
%

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

0

9.475
9.475

144.608
139.447

0

0
0

60.482

0
0

0

0
0

0

0
0

0

145.272
105.575

238.873

0
0

0

299.355
254.497

299.355

0
0

299.355

00

62.260 0

0

192.237

0

254.497

254.497

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

https://w
w

w
.cultuur19.nl/w

p-content/uploads/2021/06/Verkort-Financieel-overzicht-C
ultuur19-2020.pdf
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# 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

95.343 102.644

647.116 592.908

0 0

0 0

647.116 592.908

55.328 92.817

0 0

0 0

0 0

0 4.200

0 4.200

167 650

2020 2019 (*)

797.954 793.219

0

0

180.235

0

430.447

145.865

0

0

0

0

183.114

0

397.681

169.288

0

0

5.161 12.996

36.246

792.793

30.140

780.223
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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://www.cultuur19.nl/wp-content/uploads/2021/06/Verkort-Financieel-overzicht-Cult
uur19-2020.pdf

https://www.cultuur19.nl/wp-content/uploads/2021/06/Verkort-
Financieel-overzicht-Cultuur19-2020.pdf

Open


