
IB
 1

10
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

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?



03 van 06

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.
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Publiek betrekken en voorlichten over beeldende kunst. Beeldende kunst als onderdeel van cultuur is reeds een focus op een onderdeel en binnen dat afgeperkte gebied is gekozen voor beelden, installaties en nieuwe media. Daar is expertise voor ontwikkeld bij de Stichting en  middels exposities, lezingen, publicaties en sociale networking wordt aan de doelstelling gewerkt.
Publieksactiviteiten zijn:
- Openstelling van landschapspark in de Hoeksche Waard
- Cofinanciering van tijdelijke exploitatie van cultureel leerbedrijf DordtYart

De Stichting wil haar vreugde in de kunst actief delen met de producenten en beschouwers van de (beeldende) kunsten omdat wij de cultuur als één van de belangrijkste pijlers van de samenleving beschouwen. Voor het actief delen voert de Stichting haar activiteiten uit, veelal via de ondersteuning met menskracht en middelen van DordtYart Stichting.


	53_ML: Aan de zuidkant van de Hoeksche Waard in de gemeente Korendijk en Cromstrijen, aan het Haringvliet, ligt een buitendijkse polder die aangewezen is als natuurmonument. 
In de eerste fase is de natuurwaarde versterkt middels aanleggen van plassen. Met de kennis van het landschap en de kwaliteit van de Oosterse Laagjes is een oriëntatie uitgevoerd naar de mogelijke objecten en de mogelijkheden van het plaatsen ervan in het landschap, dit als verrijking van het gebied. Bij de zoektocht zijn de natuurdoelstellingen, die sinds de tachtiger jaren voor het gebied gelden, in acht genomen. Dit betekent dat er geen grote ingrepen worden gedaan en de toegang voor toeschouwers beperkt blijft tot de maanden juli, augustus en september. 
In 2010 zijn bij de Provincie en lokale overheden vergunningen aangevraagd voor het kunstproject Land in beeld om kunstwerken tijdelijk te plaatsen en het terrein 3 maanden open te stellen voor publiek . 2010 is het project afgewezen door de Provincie en het verweerschrift is door de Raad van State in november  2011 ongegrond verklaard, waarna geen nieuwe initiatieven zijn ontplooid omdat doelstelling van KunstZin middels DordtYart goed gerealiseerd werden.
In 2019 zijn er in de aangrenzende Westerse Polder windturbines geplaatst, waardoor de door de Provincie tegenover ons zo fel verdedigde natuurwaarde minder belangrijk is geworden en de komende periode wordt onderzocht of daarmee hernieuwde kansen komen voor het Landschapspark.
DordtYart  In de door DordtMij bv herstelde Biesboschhal zijn in Dordrecht acht jaar zijn fantastische experimenten uitgevoerd door kunstenaars in opdracht van DordtYart Stichting en heeft het publiek kunnen genieten van de kunst. In 2019 is het huurcontract geëindigd en wordt gezocht naar een nieuwe locatie in Rotterdam. In de nieuwe locatie van DordtYart zal het programma zich richten op visual arts met artists in residence en cross over naar ( publieke) podiumkunsten.  Met instellingen en fondsen in Rotterdam en Nederland wordt samengewerkt.  KunstZinStichting heeft zich garant gesteld voor een deel van de exploitatieverliezen die de komende jaren optreden in de programmering van DordtYart.

	54_ML: De instelling verkrijgt inkomsten hoofdzakelijk vanuit de jaarlijkse giften van A.J. Warnaar en A.J. Vollebregt
Voor activiteiten en projecten is de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd met verkrijgen van  bijdragen van particulieren, fondsen en overheidsinstellingen ( MondriaanFonds).

	56_ML: Bestuur en vrijwilligers werken onbetaald. Kunstenaars en ingeschakelde zzp-ers worden ruimhartig betaald op basis van de fair practice code ( Mondriaan Fonds) en de wettelijke bepalingen
	57_ML: In het afgelopen jaar zijn er minder  uitvoerende activiteiten geweest, de nadruk lag op studie en contemplatie over de positieve kanten van stagnatie,  het jaar van respijt. Bij het Landschapspark is de bouw van de Windturbines aan het einde van het jaar voltooid en de gevolgen voor de provinciale opstelling ten opzichte van de natuurwaarde is nog onbekend. 
Bij DordtYart zijn er vooral individuele gesprekken gevoerd ter ondersteuning van de kunstenaars in de barre tijden dat kunst en cultuur van weinig waarde wordt geacht. Voor de vrijheid van het individu en vooral de kunstenaars is veel gestudeerd in werkgroepverband en dit leidde tot een publicatie over vrijheid die verschijnt en verdwijnt . In het uitgebreide netwerk deden wij een oproep onder  het  motto `Opkomen voor de kunst NU!! Voorde toekomst zijn enkele plannen voor aankoop van locaties gemaakt die geen resultaat opleverden. Aan het einde van het jaar is samengewerkt met Atelier van Lieshout voor gezamenlijke aankoop van een perceel in het MH4 gebied. 

	55_ML: 
De inkomsten worden jaarlijks besteed aan onderzoek, plannen voor het Landschapspark en ondersteuning van DordtYart. 
Op dit moment zijn er door Corona en stagnatie bij de programmering van DordtYart reserves opgebouwd . De reserves worden aangehouden op de spaarrekening en rekening courant en zullen in de komende jaren besteed worden.
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	5_ML: Op dit moment zijn er door Corona en stagnatie bij de programmering van DordtYart reserves opgebouwd . De reserves worden aangehouden op de spaarrekening en rekening courant en zullen in de komende jaren besteed worden.
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	3_ML: Het afgelopen jaar zijn minder giften gedaan door corona en de wil voor contemplatie, met studie ( zonder bijzondere uitgaven) over de betekenis van de vrijheid voor de kunst en cultuur.
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