Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Plan d-

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 4 4 0 2 6 6

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

Campanulastraat 35, 1032 XR Amsterdam
0 6 4 4 7 6 2 0 2 5

Telefoonnummer
E-mailadres

info@plan-d.nl

Website (*)

www.plan-d.nl
0 0 3 4 1 4 0 2 4

RSIN (**)
Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Voornamelijk Nederland en ook voorstellingen in het buitenland

Aantal medewerkers (*)

2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. E.E. van Zoonen

Secretaris

Mw N. Leenders

Penningmeester

Dhr A. Vijge

Algemeen bestuurslid

Dhr S. Shazad

Algemeen bestuurslid

-

Overige informatie
bestuur (*)

-

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?

Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten op het gebied van
dans en theater, alsmede het bevorderen van de kunstzinnige vorming, zulks in het
kader van het dienen van het algemeen belang.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder mee te verwezelijken door:
het stimuleren en ondersteunen en evt. coordineren van activiteiten die de
doelstellingen zoals hierboven genoemd bevorderen. Uitdrukkelijk zal aandacht
worden gegeven aan het bevorderen van de kwaliteit van de kunstzinnige uitingen en
het activeren van de belangstelling van een zo breed mogelijk publiek zowel ten
aanzien van actieve als passieve deelname.
Het verwerven van subsidies, fondsen, donaties en giften.

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?

Stichting Plan d- maakt theaterdansvoorstellingen voor kinderen en volwassenen.
Deze voorstellingen worden gespeeld in het vrije theatercircuit alsook op scholen,
zowel in het binnen- als ook in het buitenland.
Daarnaast biedt Plan d- ook educatieve projecten aan, behorend bij de voorstellingen
en worden workshops gegeven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Plan d- verwerft inkomsten door de verkoop van haar voorstellingen en is daarnaast
opgenomen in de meerjaren regeling van het Fonds Podium Kunsten.

Al deze activiteiten dragen bij aan het realiseren van de bovengenoemde
doestellingen.

Voor incidentele projecten wordt op projectbasis subsidie aanvragen gedaan bij
verschillende private fondsen.
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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).

De bovenstaande gegenereerde inkomsten worden vervolgens besteed aan de
honoraria van de dansers (zowel repetities als voorstellingen), choreograaf,
productieleider, decorbouwers, technici, vervoer. Alsmede aan kosten voor
productieleiding, educatie en zakelijke leiding.

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

www.plan-d.nl

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

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding, allen werken onbezoldigd.

Open

De medewerkers van de stichting worden beloond volgens de geldende CAO voor de
Dans 2022.

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.

www.plan-d.nl

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

18.089

€

+
€

146.013

+
193.838

+
Totaal

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

€

321.701

zie conclusies hieronder.

€

43.317

42.149

€
109.667

€

+

37.706

+
€

152.984

79.855

47.825

€

321.701

€

€

€
303.612

31-12-2020 (*)

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

52.850

€

Kortlopende schulden

€

115.867

€

113.983

Totaal

€

321.701

€

193.838

+
€

193.838

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

86.465

€

64.453

Subsidies van overheden

€

215.839

€

252.086

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

65.316

€

57.587

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

281.155

+

309.673

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

367.620

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

46.242

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

248.249

374.126

235.733

€

96.244

294.491

€

331.977

73.129

€

42.149

+

+
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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 behaalde exploitatieresultaat van € 73.129 mag gezien het feit dat het geen
volledig speeljaar was in 2021 als positief worden beschouwd, zeker ten opzichte van
het behaalde resultaat in 2020 (€ 42.149). Dit is mede te danken aan het feit dat er
minder kosten werden gemaakt, ook al doordat een aantal voorstellingen digitaal
werden aangeboden.
De staat van baten en lasten per 31 december 2021 laat een – zeker ten opzichte van
2020- behoorlijk hoger bedrag zien aan verkochte voorstellingen, terwijl anderzijds de
activiteitenlasten vanwege het feit dat uiteindelijk nog veel voorstellingen werden
gespeeld een verhoging met zich meebrachten. De beheerslasten bleven nagenoeg
gelijk aan het voorgaande jaar.
De bestemmingsreserve covid-19 van 2020 werd in 2021 uitbetaald aan alle
medewerkers (ook zzp’ers) die in 2020 onder contract hadden gestaan.
De beide Inkomstenquotes namen toe:
EI steeg van 17,2% in 2020 naar € 23,5 % in 2021
AI steeg van 38,7% in 2020 naar 42,5% in 2021.

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

Open

