Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur, K&C

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 1 9 8 4 6

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

Dr. Nassaulaan 5, 9401 HJ Assen

Telefoonnummer

0 5 9 2 3 3 6 9 9 9

E-mailadres

info@kunstencultuur.nl

Website (*)

www.kunstencultuur.nl

RSIN (**)

8 0 1 7 5 6 6 5 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL.
2 4

Aantal medewerkers (*)
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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Mevr. M.E.S. Vegt
directeur/bestuurder

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 het werken vanuit en met de kunsten en zich breed in te
zetten voor het verstevigen van de cultuur. K&C wil bijdragen aan de creatieve
ontwikkeling van mensen en zet in op kwaliteit van cultuuronderwijs, amateurkunst,
professionele kunst, culturele evenementen en creatieve industrie.

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?

K&C helpt scholen en kunstdocenten in Groningen en Drenthe bij het vormgeven van
goed cultuuronderwijs. K&C werkt met specialistische en regionale adviseurs die de
scholen en de lokale culturele infrastructuur goed kennen en daardoor goed kunnen
bemiddelen. K&C biedt scholen advies en deskundigheidsbevordering in de vorm
van cursussen en teamtrainingen. K&C ondersteunt scholen door busvervoer van
schoolklassen naar musea te regelen en door in cultuurmenu’s voorstellingen en
workshops te programmeren. Daarnaast zet K&C zich in om de bereikbaarheid,
beschikbaarheid en toegankelijkheid van kunst en cultuur in de vrije tijd voor
iedereen te vergroten. In opdracht van de provincie Drenthe ondersteunt K&C de
amateurkunsten en stimuleert K&C talentontwikkeling. Dit krijgt vorm door samen
met creatieve zzp’ers, amateurs, talenten en professionals projecten te organiseren
om nieuwe cultuur (mee) te maken. K&C ondersteunt Drentse festivals bij de
programmering van talenten en om nieuw publiek te trekken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De activiteiten van de Stichting worden mogelijk gemaakt door subsidies van de
provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Groningen, subsidiegelden voor
de diverse projecten en bijdragen van deelnemers en scholen.
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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).

Vermogen wordt op spaarrekeningen aangehouden.

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

https://www.kunstencultuur.nl/sites/default/files/beleidsplan_kc
_-_cultuur_raakt_iedereen_0.pdf

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

K&C volgt de cao Sociaal Werk. De beloning van de directeur-bestuurder voldoet aan
de Wet Normering Topinkomens.
De leden van de Raad van Toezicht ontvingen ieder over 2021 een honorering van
€ 1.500,=. De voorzitter ontving over die periode een vergoeding van € 2.000,=.

Open

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.

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

https://www.kunstencultuur.nl/sites/default/files/jaarrapportage
_drenthe_2021_website.pdf

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

34.002

Financiële vaste activa

€

36.244

€

70.246

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

50.938

€

36.244

€

87.182

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

221.532

€

+

2.132.020

+
€

2.723.178

€

2.793.424

€
€

614.758

629.889

€
211.091

€

+

212.184

+
€

825.849

842.073

228.234

€
2.501.646

31-12-2020 (*)

€

2.360.254

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.899.251

2.447.436

Totaal

€

2.793.424

48.279

€

+
€

€

68.324

€

1.557.084

€

2.447.436

+

+
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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

€

1.742.514

Baten van subsidies

€

3.593.867

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

1.851.353

1.814.063

€

+

+

€

2.107.151

€

3.921.214

€
€

0

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

3.593.867

3.921.214

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

241.970

€

174.618

Personeelskosten

€

1.800.128

€

1.720.349

Huisvestingskosten

€

204.228

€

214.898

Afschrijvingen

€

16.936

€

21.587

Financiële lasten

€

11.934

€

1.792

Overige lasten

€

1.334.895

€

1.710.815

Som van de lasten

€

3.610.091

€

3.844.059

Saldo van baten en lasten

€

-16.224

€

77.155

+

+

+
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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.kunstencultuur.nl/sites/default/files/jaarrekening_2
021_tbv_anbi.pdf

Open

