Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Haastrechtsekring - stichting voor Culturele belangen
4 1 1 7 2 8 8 2

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

Hoogstraat 101, 2851 BD Haastrecht
0 6 2 2 1 3 4 6 4 3

E-mailadres

penningmeester@haastrechtsekring.nl

Website (*)

www.haastrechtsekring.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 7 5 3 0 4 0

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 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

Lodewijk Borns

Secretaris

Wil Houdijk

Penningmeester

Wil Houdijk

Algemeen bestuurslid

Tony Hardenberg

Algemeen bestuurslid

Ruud Ierschot

Overige informatie
bestuur (*)

Michel van Eijnsbergen
Nelie Gerritsen

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 Stichting Haastrechtse Kring wil cultuur in de breedste zin van het woord voor
iedereen in Haastrecht en omgeving toegankelijk te maken.

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?

Uitgangspunten
De Haastrechtse Kring (HK) wil cultuur in de breedste zin van het woord voor iedereen
in Haastrecht en omgeving toegankelijk maken.
Dit, vanuit de overtuiging dat cultuur in onze samenleving, naast de wijze waarop ieder
afzonderlijk dit ervaart, een bindende en maatschappelijke functie vervult.
De HK wil dit realiseren door het aanbieden van een breed scala aan culturele
activiteiten; van concerten tot architectuurroutes, van museumexcursies tot exposities
en alles wat verder kan bijdragen aan de actieve en passieve cultuurparticipatie.
Hiermee hebben we de randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen we de
beleidsvoornemens voor de komende periode kunnen plaatsen.
Beleidsplan en jaar-/seizoensplan
1.Dit beleidsplan zal gaan gelden voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze
periode zal er evaluatie plaatsvinden en zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld.
Jaarlijks wordt binnen de kaders van het beleidsplan een programma opgesteld .Dit
programma omvat de activiteiten voor het komende seizoen. Alle bestuursleden
kunnen hiervoor voorstellen indienen. Bij de uitvoering van activiteiten kan een beroep
worden gedaan op vrijwilligers “van buiten”; de activiteit zal steeds onder leiding en
verantwoordelijkheid staan van een bestuurslid dat zorg draagt voor een sluitende
begroting
die door
het bestuur
dient te worden goedgekeurd.
Van
donateurs,
bezoekers
en subsidies
2. Cultuurplannen.
De periodisering, m.a.w. wanneer wat in het kader van de voorbereiding van
activiteiten moet plaatsvinden, hangt mede af van de ontwikkelingen m.b.t. het
gemeentelijk en/of provinciaal cultuurbeleid. Bijv. de vraag wanneer eventuele
subsidieverzoeken dienen te worden ingediend, en in hoeverre het wenselijk is het HKbesluit om op seizoens-basis te programmeren te handhaven.
In de huidige voorliggende conceptplannen van de gemeente is er sprake van drie
subsidie categoriëen. T.w. één t.b.v. culturele amateurkunstverenigingen; een tweede
t.b.v. het organiseren van volksfeesten en een derde regeling t.b.v. culturele
evenementen cq programmeringsregeling .Wanneer voor de organisatie van
activiteiten een subsidie wordt overwogen, dient voldoende geanticipeerd te worden op
mogelijkheden en voorwaarden zoals deze in de regelingen zullen worden
omschreven.
De ontwikkelingen op dit punt dienen nauwlettend te worden gevolgd. Het verdient
aanbeveling hiermee een bestuurslid te belasten.
2.Financien
De financiële middelen van HK worden thans gevormd door inkomsten uit activiteiten,
(incidentele-) sponsoring en donateursbijdragen. Zoals hierboven reeds aangegeven
zal waar mogelijk gebruik gemaakt gaan worden van de mogelijkheden die de
gemeentelijke subsidieregelingen (gaan) bieden.
Andere mogelijkheden voor incidentele subsidiering(fondsen) zullen onderzocht en
geïnventariseerd worden. Het zelfde geldt voor sponsoring.
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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).

Activiteiten door bezoekers

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

https://haastrechtsekring.nl/wp-content/uploads/2021/06/Beleid
splan-HK-2021-2024.pdf

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

Alle HK medewerkers doen dit op vrijwillige en onbetaalde basis.

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.

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

Door omstandigheden is de balans nog niet gereed
Wordt zo snel mogelijk opgeleverd.

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+
0

+
€

0
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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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

Door omstandigheden zijn de baten en lasten nog niet gereed
Wordt zo snel mogelijk opgeleverd.

Open

