Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Het Achterland
7 2 3 4 5 9 9 3

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

Burgumerdaam 28 9251 GD Burgum

Telefoonnummer

0 6 1 1 2 0 7 4 3 9

E-mailadres

info@hetachterland.nl

Website (*)

www.hetachterland.nl

RSIN (**)

8 5 9 0 7 9 8 6 7
2

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Adriaan Groffen

Secretaris

Dirk Bruinsma

Penningmeester

Dirk Bruinsma

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

1) a. Het verzorgen van cultuuronderwijs en educatie, met inachtneming van de
betrekkelijke wetten en regelgeving;
b. Kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen op actieve wijze en onder
professionele begeleiding, kennis en vaardigheden te verwerven op gebied van
educatie, theater en cultuur;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
c. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn;
2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van
lessen en workshops die alle terreinen van het educatieve spectrum beslaan en die
door professionals gegeven worden, die het eindresyultaat zijn van het les en
workshopaanbod. 3) De stichting heeft geen winstoogmerk.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

Het Achterland voert 3 programmalijnen uit:
1) theaterworkshops binnenschools
2) theaterworkshops buitenschools
3) Verdiepingsprogramma (12+)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Lesgelden, subsidies, sponsoring en eventuele kaarverkoop

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).

Alle inkomsten worden besteedt aan het organiseren en uitvoeren van de
programmalijnen, alsmede aan alle organisatorische zaken zoals directie, pr,
verzekeringen etc.

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

Voor een verdere toelichting van de werkzaamheden en doelstellingen verwijs ik graag
naar ons meerjaren projectplan.

Voor een verdere toelichting van de begroting verwijs ik graag naar ons financieel
overzicht in dit document.

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

Stichting Het Achterland beloont haar medewerkers conform de CAO Nederlands
Theater. Ook de directie is ingeschaald volgens CAO.
De bestuursleden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd. Sommige
bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte
kosten en de fiscaal toegestane reiskostenvergoeding.

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.

https://hetachterland.nl/wp-content/uploads/2021/03/Jaarversl
ag-2020-Cultuurlab-Het-Achterland.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2019 (*)

€
€

17.216

19.413

€

+

€

17.216

+
19.413

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

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

64.729

Totaal

€

76.885

12.156

117

€

77.296

€

77.413

€
€

28.865

42.450

€
30.804

€

+
€

59.669

€

76.885

15.550

+
€

58.000

€

77.413

+
Totaal

31-12-2020

+

+

https://hetachterland.nl/wp-content/uploads/2021/03/Jaarrekening-2020-Stichting-Het-Achterland.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

92.500

€

77.500

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

10.201

€

3.112

College-, cursus-, les- en examengelden

€

11.042

€

3.200

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som van de overige baten

€

Overige Baten

+

€
€

0

+
0

+

+

€

113.743

€

83.812

Personeelskosten

€

83.085

€

67.345

Afschrijvingen

€

4.465

€

1.022

Huisvestingslasten

€

Overige lasten

€

14.154

Totaal lasten

€

101.704

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

Lasten

€

+

€

15.328

€

83.695

€
12.039

12.039

€

€

117

117

€
12.039

€

117

+
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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.

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

https://hetachterland.nl/wp-content/uploads/2021/03/Jaarrekenin
g-2020-Stichting-Het-Achterland.pdf

Open

