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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.
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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?
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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).
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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.
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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
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: HOFtheater
	13: directeur-bestuurder: mevr. R.B.W. Burgman
	5: www.hoftheater.nl
	15: 
	2: Voorhof 2, 8102 MH Raalte
	4_EM: info@hoftheater.nl
	14: 
	16: 
	17: 
	10: Nederland
	1_KVK: 41244798
	11_A4: 5
	12_A4: 100
	7: [Kunst en cultuur - Podiumkunsten]
	8: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 008755759
	3_TEL: 0572361361
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Voorzitter RvT: dhr. E.B.E.M. Ruesen. Overige leden RvT: dhr. R.H. Wildenbeest, mevr. H. Kamphuis, mevr. S.P.M. Schaap, dhr. P. Smit
	51_ML: De stichting stelt zich ten doel: a. Voor een zo breed mogelijk publiek uit Raalte en omgeving activiteiten aan te bieden op sociaal, cultureel, educatief, maatschappelijk en zakelijk gebied, alsmede deze activiteiten te stimuleren, verrijken en versterken; b. het beheren en doen exploiteren van het gebouw Het HOFtheater aan de Voorhof 2 te Raalte; en het doen van alle zaken die met het vorenstaande verband houden, een en ander in de ruimste zin van het woord.
	53_ML: Het HOFtheater organiseert een theaterprogrammering van 80-85 professionele voorstellingen per jaar. Daarnaast stelt het HOFtheater haar faciliteiten en kennis ter beschikking aan externe organisaties, ondersteunt het culturele veld met advies en organiseert cultuureducatie voor het primair onderwijs van Raalte. Door bovendien samen met partners binnen en buiten de culturele sector culturele activiteiten te organiseren, maakt het HOFtheater cultuur toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen in Raalte en omgeving. Daarmee levert het HOFtheater een bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. 
	54_ML: Inkomsten verkrijgt het HOFtheater via kaartverkoop, horeca en huuropbrengsten. De stichting ontvangt een budgetsubsidie van de gemeente Raalte en projectsubsidie van de provincie Overijssel en enkele fondsen. Daarnaast wordt de stichting ondersteund met sponsorgeld en donaties. 
	56_ML: Medewerkers en directie worden beloond conform de richtlijnen van de CAO Nederlandse Podia.
	57_ML: Activiteiten zijn beschreven in het jaarverslag, zie de volgende vraag voor de url.
	55_ML: Inkomsten worden besteed aan de activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting. Reserves worden aangelegd ten behoeve van noodzakelijk groot onderhoud en de doorstart van de organisatie na de coronacrisis.
	56: 
	_MLT: Voor het actuele beleidsplan, zie https://www.hoftheater.nl/steun-ons/anbi-status/
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.hoftheater.nl/steun-ons/anbi-status/.
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 155105
	6_GT: 60993
	7_GT: 
	5_GT: 1695
	3_GT: 
	8_GT: 328539
	4_GT: 155105
	9_GT: 391227
	10_GT: 546332

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 37105
	2_GT: 165167
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 336337
	4_GT: 7723
	10_GT: 546332
	5_GT: 172890

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 54227
	2_GT: 24000
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 299257
	4_GT: 7723
	10_GT: 385207
	5_GT: 31723

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 170288
	6_GT: 65907
	7_GT: 
	5_GT: 3566
	3_GT: 
	8_GT: 145446
	4_GT: 170288
	9_GT: 214919
	10_GT: 385207

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: Voor de jaarrekening, zie https://www.hoftheater.nl/steun-ons/anbi-status/

	3: 
	1: 
	1_A7: 206007
	2_A7: 378347
	3_A7: 
	4_A7: 195278
	5_A7: 573625
	6_A7: 19065
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 798697
	15_A7: 152362
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 23188
	19_A7: 319499
	20_A7: 78496
	21_A7: 32247
	22_A7: 2301
	25_A7: 141167
	23_A7: 49437
	24_A7: 657530

	2: 
	1_A7: 458134
	2_A7: 340693
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 340693
	6_A7: 35667
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 0
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 834494
	15_A7: 343900
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 19501
	19_A7: 314013
	20_A7: 85092
	21_A7: 21876
	22_A7: 2873
	25_A7: -2116
	23_A7: 49355
	24_A7: 836610

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: Dotatie bestemmingsreserve: € 6.000,-Dotatie bestemmingsreserve HOFtheater Doorstart: € 135.167,-Voor de toelichting, zie de jaarrekening: https://www.hoftheater.nl/steun-ons/anbi-status/
	JV: 
	_MLT: https://www.hoftheater.nl/steun-ons/anbi-status/
	knop: 




