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 (**)

8 0 9 9 0 2 9 4 1

Actief in sector (*)

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

Maurice Dujardin

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?

Het Makershuis streeft ernaar de makers in een provinciaal (PLAN) en (inter)nationaal
netwerk te plaatsen. Het wil makers en (mogelijk) publiek aan elkaar verbinden en
werkt daarom zoveel mogelijk openbaar. Er wordt geïnvesteerd in podiumtalent om het
podiumklimaat in stad en regio te versterken.
De partners bieden toegang tot hun kennis en netwerk. Daarnaast vervullen ze vanuit
hun eigen specialisme bepaalde functies binnen het Makershuis. Makers bewegen en
ontdekken in de beroepspraktijk; ruimte en mankracht worden door alle organisaties
ingebracht in het Makershuis. De combinatie van zulke diverse partners onder één
overkoepelende structuur ter verbetering van talentontwikkeling in Tilburg, levert
unieke kruisbestuivingen en specialistische, doch multidisciplinaire, ondersteuning voor
makers op.
Makershuis-makers maken automatisch deel uit van de Makershuis-community.
Makers kunnen bij het Makershuis aankloppen voor een Makerstraject wanneer ze een
concrete onderzoeksvraag hebben en een match zien tussen hun maak ambitie(s) en
de mogelijkheden die het Makershuis biedt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Dekking van de kosten ontstaat naast de bijdragen van Partijen door bijdragen van
overheden (Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant / Fonds Podiumkunsten – via
PLAN).
Het bestuur verplicht zich aanvullende private en publieke middelen te verwerven
teneinde het werkplan optimaal uit te kunnen voeren en de doelstellingen van de
Stichting te realiseren.
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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).

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

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

Makersbudgetten worden per Makerstraject opgesteld aan de hand van de Fair
Practice Code. Makershuis Tilburg ziet het als zijn taak om jonge makers bewust te
maken van Fair Practice en zet de Code hoog op de agenda.
Er worden presentatiemomenten georganiseerd in de vorm van Makers Sessies en
PrejaVu's bij de verschillende partners om de zichtbaarheid van makers mogelijk te
maken en netwerkontwikkeling te bevorderen.

Open

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

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.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

17.104

€

+
€

77.441

+

Totaal

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

228.355

41.252

€
13.373

€

+

13.373

+
€

25.210

54.625

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

203.145

Totaal

€

228.355

113.300

+
€

€

11.837

35.859

€

228.355

€

€

€
211.251

31-12-2019 (*)

+
€

113.300

€

58.675

€

113.300

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

17.800

€

19.354

Subsidies van overheden

€

50.000

€

50.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

47.833

€

70.065

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

97.833

€

120.065

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

0

+
0

+

+

€

115.633

€

139.419

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

95.533

€

123.454

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

4.864

€

5.484

Personeelskosten

€

36.482

€

36.798

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

216

Overige lasten

€

7.953

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

135

€

5.296

145.048

€

171.167

-29.415

€

-31.748

+

+

+

06 van 06

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.

Open

