
Naam: Stichting Vrienden Het Theater

Nummer KvK: 82914249

Adres Huizerweg 13, 1261 AS  Blaricum

Telefoonnummer 06-53416865
Email adres vriendenbestuur@hettheater.nl

Website (optioneel) www.hettheater.nl

RSIN:
Actief in sector Kunst en Cultuur - Podiumkunsten
Actief in sector nvt

In welke landen actief Nederland

Aantal medewekers Optioneel

Aantal vrijwilligers Optioneel

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter Felicita Dikkers - Coelewij

Secretaris Gerard van Bochoven

Penningmeester Adrienne Wempe - de Jong

Algemeen bestuurslid Deirdre Blankenstein - van der Wolk

Algemeen bestuurslid Peter Blankenstein

Overige informatie

bestuur (*)

Doelgroepen (*)

(meerdere opties mogelijk)

X Algemeen publiek Natuurgebieden

Alleenstaande ouders Oceanen en zeeën 

Analfabeten Ouderen 

Chronisch zieken Patiënten

Dak- en thuislozen Slachtoffers van geweld

Dieren Slachtoffers van natuurrampen

Gedetineerden Slachtoffers van oorlog

Gelovigen Slachtoffers van seksueel misbruik

Gemeenschappen Jongeren Studenten

X Kinderen Verslaafden

Lhbtqi+ Vluchtelingen

Mensen met een beperking Milieu Vrouwen en meisjes

Milieu Werklozen

Minima Wildlife

Minderheden

* optioneel veld

Standaardformulier publicatieplicht

ANBI ALGEMEEN

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

Doelstelling Statutaire 

doelstelling van de instelling. 

Wat wil de instelling bereiken?

Het vertegenwoordigen, bevorderen en (financieel) ondersteunen van de 

doelstellingen van Stichting Het Theater en Stichting Het Theater 2, gevestigd te 

gemeente Blaricum, aldus het bijdragen aan het cuiturele klimaat van Blaricum en 

omstreken in de vorm van podium-, toon- en filmkunsten.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het oprichten van een ambassadeursclub genaamd ‘de Ambassadeurs van

Het Theater’, bestaande uit politiek prominente en/of artistieke personen.  Zij zullen de

vriendenstichting ondersteunen in de marketing van de culturele activiteiten

die door Stichting Theater en Stichting Het Theater 2 worden georganiseerd.

De stichting zal de publiciteit zoeken via lokale, regionale en landelijke persuitingen

zoals kranten, sociale media, radio en tv, om haar werkzaamheden en doelstelling

bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Het inzamelen van schenkingen.

Het werven van fondsen.

Het aantrekken van sponsoren.

Het aanvragen van subsidies.

Het aangaan van gesubsidieerde leningen.

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?
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1           Algemeen (vervolg)

Het verlenen van financiële steun aan Stichting Het Theater en Stichting Het

Theater 2. Het accent ligt in het eerste jaar vooral op het mogelijk maken van 

een vliegende start van Het Theater.  Hiervoor zijn een aantal 

(grote) investeringen nodig,

die (deels) vanuit de Stichting Vrienden Het Theater gefaciliteerd worden.

Ook publicitaire middelen en activiteiten zijn (deels) uitgaven van de stichting.

Url van het beleidsplan

Vul de link in waar het beleidsplan 

te vinden is.

https://hettheater.nl/documenten/Beleidsplan_Culturele_ANBI_Stichting_Vri

enden_Het_Theater.docx

Beloningsbeleid De leden van de Raad van Bestuur ontvangen voor zijn/haar werkzaam-

heden geen vergoeding.

Activiteitenverslag

Url van het activiteiten- verslag. 

Vul de link in waar het 

activiteitenverslag te vinden is.

https://hettheater.nl/documenten/Stichting_Vrienden_HT_JR_2021.pdf

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).

Beloningsbeleid voor het 

statutaire bestuur, voor de leden 

van het beleidsbepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO of 

salarisregeling).

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.
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2     Balans

Balansdatum 31-12- 2021

Actief 2021 2020 Passief 2021 2020

Contuiniteitsreserve 0 0
Immateriële vaste activa 0 0 Bestemmingsreserve 0 0
Materiële vaste activa 0 0 Herwaarderingsreserve 0 0
Financieel vaste activa 0 0 Overige reserve -21.252 0

Subtotaal 0 0 Subtotaal -21.252 0

Voorraden 0 0 Bestemmingsfondsen 0 0
Vorderingen en overlopende activa 0 0 Voorzieningen 0 0
Effecten 0 0 Lang lopende  schulden 100.000 0
Liquide middelen 78.848 0 Kort lopende schulden 0 0

Totaal 78.848 0 Totaal 78.748 0

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

Schuld: lening van 5 jaar, jaarlijkse aflossing van 20.000 euro
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3     Staat van Baten en lasten

2021 2020

BATEN

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten (omzet) 0 0

Baten van subsidie van overheden 0 0

Baten van andere instellingen zonder winststreven 0 0

Overige subsidies 0 0

Baten van subsidies 0 0

Baten sponsorbijdragen 0 0

Giften en donaties van particulieren 244.700 0

Nalatenschappen 0 0

Bijdragen van loterijinstellingen 0 0

Overige giften 0 0

Giften 244.700 0

Financile baten 0 0

Overige baten 0 0

Som van de Baten 244.700 0

LASTEN

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) 0 0

Verstrekte subsidies 263.221 0

Aankopen en verwervingen 0 0

Communicatiekosten 179 0

Personeelskosten 0 0

Huisvestingskosten 0 0

Afschrijvingen 0 0

Financiel lasten 0 0

Overige lasten 2.452 0

Som van de lasten 265.852 -                 

Saldo van Baten en lasten -21.152 0
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Url van de jaarrekening. Vul 

de link in naar de 

jaarrekening als u deze ook 

hebt gepubiceerd

3     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

https://hettheater.nl/documenten/Stichting_Vrienden_HT_JR_2021.pdf
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