Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Zangertjes van Volendam
4 1 2 3 5 0 0 6

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

Tjalk 44, 1132 GX Volendam
0 6 5 1 5 7 8 6 9 6

E-mailadres

info@zangertjesvanvolendam.nl

Website (*)

www.zangertjesvanvolendam.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

6 9 8 1 1 8 5

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

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

J.W.M. Schilder

Secretaris

J.A.M. Runderkamp-Tol

Penningmeester

J.C.C. van Westen

Algemeen bestuurslid

L.M. Pool-Plat

Algemeen bestuurslid

T.M.A. Tol

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Het beoefenen van de podiumkunst en instandhouding van het koor De Zangertjes van
Volendam en bevordering van de koormuziek.

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?

Het geven van repetities aan kinderen, jongeren en volwassenen op verschillende
dagen van de week. Dit kan individueel zijn of als partij of als geheel koor met als
doelstelling het zo optimaal mogelijk zingen van bestaande muziek danwel het
instuderen van nieuwe muziek. Tijdens het verzorgen van diverse kerkdiensten
gedurende het jaar wordt de ingestudeerde muziek ten gehore gebracht. Daarnaast
worden gedurende het jaar diverse optredens in en buiten de standplaats gegeven
waar een modern muziekrepetoire ten gehore wordt gebracht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De leden betalen een contributie. Deze bedraagt €25,-- voor schoolgaande
kinderen/jongeren en € 50,-- voor werkende koorleden. Daarnaast wordt er door een
groep van circa 35 vrijwilligers zes dagen in de week oud papier en karton opgehaald.
Voor de opgehaalde kilo's ontvangen wij van de gemeente Edam-Volendam een vaste
prijs per kilo. Jaarlijks wordt een donateursactie in de eigen gemeente gehouden.
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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.

Onderhoud van twee bussen die nodig zijn om het oud papier en karton op te halen.
De Stichting heeft een eigen onderkomen (genaamd koorhuis) waarvoor kosten
worden gemaakt (onderhoud, verzekeringen, belastingen etc.). Aanschaf van
koormuziek en muziekinstrumenten. Na de repetities is er gelegenheid tot een gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Jaarlijks is het
streven met het koor een concertreis te maken. Naast de te betalen eigen bijdrage
voorziet de Stichting in de financiering van de rest. In standhouding van de
Volendammer kleding.

Open

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

Het bestuur en alle vrijwilligers zijn onbezoldigd. De muzikale leiding (dirigente en
pianist/organist) ontvangen een vergoeding op basis van een
koordirigentovereenkomst.

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.

Vanwege de coronamaatregelen hebben er nagenoeg geen activiteiten plaats
gevonden. Normaliter werd maandelijks de muzikale opluistering verzorgd tijdens
kerkdiensten en tijdens de feestelijke hoogtijdagen. Alle geplande optredens moesten
helaas ook afgezegd worden. Op www.zangertjesvanvolendam.nl kunnen activiteiten
van de periode daarvoor terug gelezen in de gepubliceerde koorbrieven.

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

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 1 9

Balansdatum

Activa

31-12-2019

31-12-2018 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

223.582

226.650

€

+

€

223.582

+
226.650

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

1.105

€

+

83.920

+
€

93.557

€

317.139

€

277.906

20.000

€

+

276.297

20.000

+
€

297.906

296.297

6.618

€
92.452

31-12-2018 (*)

€

90.538

+

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

31-12-2019

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

4.233

317.188

Totaal

€

317.139

15.000

€

+
€

€

15.000

€

5.891

€

317.188

+

+

Het grootste gedeelte van het vermogen bestaat uit de waardering van het in bezit zijnde onroerend goed dat als onderkomen dient van de Stichting. Het
onroerend goed zorgt voor de continuiteit van de Stichting daar anders geen huisvesting aanwezig is.
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Staat van baten en lasten

Baten

2019

2018 (*)

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

€

1.820

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

€

11.546

+

€
€

0

13.671

+
0

€
€

11.723

11.442

€

8.837

13.543

€

20.279

€

25

€

57

€

61.271

€

49.513

+

+

+

€

86.385

€

83.520

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

4.498

€

2.991

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.025

€

454

Personeelskosten

€

8.443

€

8.645

Huisvestingskosten

€

1.002

€

3.178

Afschrijvingen

€

9.616

€

8.680

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

60.192

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

65.644

84.776

€

89.592

1.609

€

-6.072

+

+
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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.

Het ophalen van oud papier en karton is de grootste inkomstenbron van de Stichting
en in feite de "slagader". Met deze opbrengsten kan de Stichting voorzien in zijn
bestaan.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

