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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 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.

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

T.M. Ham

www.jeugdtheaterhuis.nl

St. Jobsweg 5

A.E. Keegel

Nederland

4 1 1 7 3 7 9 1
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Kunst en cultuur - Podiumkunsten

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@jeugdtheaterhuis.nl
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1 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?

De missie van het Jeugdtheaterhuis om kinderen en jongeren in Zuid-Holland
vakkundig en op een bevlogen, spelende, anarchistische manier te laten kennismaken
met kunst. Via theater helpen wij hen om zichzelf te zijn, anderen te ontmoeten en om
hun eigen creativiteit en kracht te ontdekken.
Hoe meer kinderen en jongeren theater tot een zinvol deel van hun leven weten te
maken, hoe groter de bijdrage ervan aan hun persoonlijke ontwikkeling, zoals
zelfbewustzijn, creatief en sociaal vermogen en burgerschap. Bij ons hebben kinderen
de ruimte om zichzelf fysiek te beleven, te spelen en met elkaar verhalen te maken. En
begeleiden we talentvolle cultuurmakers bij hun ontwikkelen tot zo groot mogelijke
hoogten.

Deze missie en visie krijgen vorm in activiteiten en programma’s die zich afspelen in de
directe omgeving van kinderen en jongeren. Onze docenten treden hen steeds
opnieuw met open blik tegemoet en zorgen voor tegenspel. Door kinderen en jongeren
te helpen net iets verder te reiken en kijken dan ze uit zichzelf zouden doen,
ontwikkelen jongeren zich zowel persoonlijk als binnen het ambacht van theatermaken.
Dit levert verhalen op met de actualiteit van nú, tot stand gekomen met inbreng van de
(jonge) spelers. Onze artistieke kwaliteit zorgt voor bijzondere belevenissen zowel in
het theater als in het leslokaal.
Om de doelstellingen te realiseren biedt het Jeugdtheaterhuis voor kinderen en
jongeren een ‘speeltuin’ met activiteiten gericht op:
- kennismaking
- scholing
- talentontwikkeling
- podiumervaring
- theaterbezoek

De inkomsten van de stichting bestaan uit:
- lesgelden
- deelnamegelden (projecten en producties)
- recettes binnen de lessen en de producties
- subsidies (provincie en gemeenten)
- donaties/bijdragen van fondsen en particulieren
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1 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 leden van het bestuur en de Raad van toezicht zijn onbezoldigd. 
Voor de salariëring van de vaste medewerkers wordt de cao Kunsteducatie gevolgd.

De verkregen inkomsten worden besteed aan buiten schoolse en binnenschoolse
activiteiten.
- de salariskosten van het vaste personeel
- het honorarium van docenten en andere zzp 'ers
- reis- en verblijfskosten
- huur van kantoor- en lesruimtes
- lesmateriaal
- overige algemene kosten
Het beleid van het bestuur ten aanzien van het vrij besteedbaar vermogen is om met
het vermogen in de toekoemst schommeliegen in de (exploitatie) kosten op te kunnen
vangen en daarmee de continuïteit te waarborgen.

https://www.jeugdtheaterhuis.nl/jeugdtheaterhuis/organisatie/visie
-en-missie

https://issuu.com/jeugdtheaterhuis/docs/jth_jaarverslag_2020_fin
al

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

29.231

13.414

61.504

60.000

95.787 79.326

177.066 284.320

288.075

909 90913.414

362.993 364.555

349.579

156.696 80.235

362.993

17.950

197.540

149.065

17.950

346.605

364.555

3 1 1 2 2 0 2 0

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

https://www.jeugdtheaterhuis.nl/images/pdf/Balans_2020_inclusief_toelichting.pdf
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3 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

368.548 695.263

677.135 627.520

677.135 627.520

2.180 2.200

2.180 2.200

2020 2019 (*)

1.047.863 1.324.983

682.691

124.375

22.265

4.537

1.019.524

158.111

21.933

10.882

-21

105.687 -12.527

108.308

942.176

127.081

1.337.510
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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.

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

https://www.jeugdtheaterhuis.nl/images/pdf/Staat_van_baten_en
_lasten_2020_inclusief_toelichting.pdf

Open


