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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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.

Stichting Toneelgroep de Drommedaris

M. Olierook

www.tgdrom.nl

W.J Stolk

Vrijdom 11 Enkhuizen 1601hm

W. Stolk-Beertsen

A. Hinse

nederland
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Kunst en cultuur - Podiumkunsten

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

C. Lubbers
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! 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?

De stichting heeft ten doel het onder de aandacht brengen, promoten, opleiden en 
verder bekend maken van (toneel)voorstellingen, theater, activiteiten en filmopnamen. 
En artikel 3: ‘De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:!
•! Het (laten) produceren, regisseren en organiseren van toneelproducties, film en 
televisieopnamen;
•! Het uitvoeren van toneelproducties;
•! Het financieren van en verlenen van medewerking aan de producties van en/of 
uitvoering van toneelproducties, mede de opname voor film of televisie hiervan;
Alles in de meest ruime zin van het woord.’

minimaal 1 voorstelling per jaar wordt er uitgevoerd.

subsidie en/of sponsorgelden
eigen bijdrage spelers
donateurs
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! 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).

geen

zie secretarieel jaarverslag op de website

alle geldmiddelen worden etend aan het mogelijk maken van de podium producties
Al het vermogen wordt louter allen op de bankrekening of spaarrekening aangehouden

www.tgdrom.nl

Open

Open



Financieel jaarverslag 2020 Stichting ToneelGroep Drommedaris
Balans 31-12-2019 Mutaties ex BTW Verlies/winst Balans 31-12-2020 begroting 2020
debet credit debet credit debet credit debet credit
bezit schuld uitgaven¹ inkomsten verlies winst saldo bezit schuld uitgaven inkomsten

liquiditeiten   2.702,12   3.321,48 

Zoals je wilt   125,00   125,00   -     125,00   125,00   -     -   
Truus en Mies   1.232,30   230,65   -     1.232,30   1.232,30   -     1.001,65 
Lessen in liefde   2.275,11   2.033,35   2.275,11   2.033,35   241,76-   2.750,00   2.850,00 
kleine voorstellingen, speltraining, diversen   725,19   954,85   725,19   954,85   229,66 
administratie en website   524,34   524,34   -     524,34-   500,00 
BTW op facturen   668,10   75,34   668,10   75,34   592,76-
BTW van/aan belastingdienst dit jaar   466,00   -     466,00   466,00 
BTW vorig jaar nog te ontvangen  1.160,00   1.160,00   1.160,00   1.160,00   -     -   
Amateurs   403,49   670,10   403,49   670,10 

balans ex BTW   3.862,12   1.357,30   4.951,88   5.359,64   7.113,53   6.716,94   396,59-   3.321,48   1.001,65   3.250,00   2.850,00 
totaal   2.504,82   184,99   2.319,83 

1


