Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Makershuis Tilburg
1 8 0 6 2 5 2 4

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

Willem II straat 49

Telefoonnummer
E-mailadres

info@makershuistilburg.nl

Website (*)

www.makershuistilburg.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 9 0 2 9 4 1

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL

Aantal medewerkers (*)

0

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

Nicolle van Lith

Secretaris

vacature

Penningmeester

Wim van Stam

Algemeen bestuurslid

Rob van Steen

Algemeen bestuurslid

Marc Eysink Smeets

Overige informatie
bestuur (*)

Sophie Lambo

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 ondersteunen en begeleiden van makers in de disciplines (Muziek)Theater, Dans
en Circus, onder meer in de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. Het bevorderen van
cross overs van disciplines.
Makers en publiek met elkaar verbinden.
Het makers- en podiumklimaat in Tilburg verbreden en te versterken.
En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

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?

Makershuis Tilburg heeft haar draag- en slagkracht te danken aan de bijdragen in
coaching, kennis, ruimte, productie- en presentatiemogelijkheden en vertrouwen van
partners: Het Zuidelijk Toneel, DansBrabant, Theaters Tilburg, Festival Circolo en
Theater De Nieuwe Vorst.
Ook is Makershuis Tilburg onderdeel van PLAN Brabant, waarbinnen het de functie
van stedelijke broedplaats vervult. Naast Tilburg, hebben ook Eindhoven (United C en
Pand P), Den Bosch (Festival Cement, Theaterfestival Boulevard en Artemis) en Breda
(Podium Bloos) stedelijke broedplaatsen. In 2021 worden de relaties met deze
broedplaatsen versterkt en uitgediept.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Makershuis Tilburg heeft in 2021 reguliere subsidie ontvangen van Gemeente Tilburg
en PLAN Brabant en daarnaast diverse inkomsten verkregen uit (project)subsidies voor
de verschillende makers die een verlengd traject hebben gedaan ivm uitstel na Covid19.
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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).

zie specificatie Balans

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

zie link op website

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

Het statutaire bestuur en leden van het beleidsbepalend orgaan ontvangen geen
beloning.

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.

Er werden in 2021, 8 trajecten afgerond die verlengd waren vanuit 2020, alle gecreerde
voorstellingen gingen in premiere of werden uitgesteld om in 2022 in premiere te gaan.
In het najaar van 2021 werden 6 nieuwe korte Makerstrajecten geselecteerd en
uitgevoerd.
In totaal steunde en coachte Makershuis Tilburg in 2021 ruim 20 makers.
Deze makers bereikten met al hun performances die ondanks diverse annuleringen
toch door konden gaan, alsnog 2230 mensen aan publiek.

Open

Uitvoerend Personeel van de Stichting:
Uitvoerend producent en Zakelijk coordinator voeren hun werkzaamheden volgens
afspraak in jaarlijkse overeenkomst uit. Beide zijn freelance zelfstandig ondernemers.
Makershuis Tilburg streeft met alle betrokkenen de richtlijnen van de Fair Practice
Code na.

In de zomerperiode werden 6 Makers Sessies georganiseerd waar ruim 70 makers een
presentatie van hun werk voor publiek konden tonen.
Er werd 1 Makersbijeenkomst georganiseerd tijdens Festival Circolo in Oktober.

Url van het activiteiten
zie link op website
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

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

€

+

€
€
€

51.400

€

+
€

211.251

+
228.355

+
Totaal

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

€

zie link op website

182.987

€

4.497

11.837

€
13.373

€

+

13.373

+
€

17.870

25.210

17.104

€

182.987

€

€

€
131.587

31-12-2020 (*)

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

165.117

Totaal

€

182.987

+
€

228.355

€

203.145

€

228.355

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

44.604

€

17.800

Subsidies van overheden

€

57.500

€

50.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

217.000

€

47.833

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

274.500

+

+
97.833

€

+

+

+

€

319.104

€

115.633

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

275.199

€

95.533

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

2.731

€

4.864

Personeelskosten

€

43.867

€

36.482

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

137

Overige lasten

€

4.510

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

216

€

7.953

326.444

€

145.048

-7.340

€

-29.415

+

+
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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.

Zie link op website

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

zie link op website

Open

