Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Theater Artemis
4 1 0 8 4 0 2 9

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

predikheerenpoort 50, 5211 NK s'-Hertogenbosch
0 7 3 6 1 2 3 2 2 3

E-mailadres

info@artemis.nl

Website (*)

www.artemis.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 9 9 4 2 1 1 7

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en overige Europese landen
1 6

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L. Sijbers

Secretaris
Penningmeester

S. Cengiz

Algemeen bestuurslid

M. Timmer

Algemeen bestuurslid

P.C.H.M. Schuit

Overige informatie
bestuur (*)

N. van Son

IB 110 - 1Z*1FOL 

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 produceren en organiseren van theater en podiumkunst voor jonge mensen.
Het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren, huren, verhuren en vervreemden van
vermogenswaarden, met name onroerende zaken, effecten, roerende zaken en
geldmiddelen.
Het ter leen opnemen en ter leen vertrekken van gelden en het stellen van
zekerheden, zowel voor eigen schulden als voor schulden van derden.

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?

Theater Artemis is een jeugdtheatergezelschap uit 's-Hertogenbosch. Wij maken
interactief en anarchistisch theater. Theater dat zich, in samenspel met ons publiek,
niet aan zijn eigen wetten houdt. Theater dat verstoort en verstoord wordt. Theater
waarbij publiek en voorstelling elkaar vinden in een gedeelde staat van verwarring.
Niets ligt meer vast. Alles ligt open. Wij hebben alleen elkaar. Help! Wat nu? Artemis
biedt de kracht om de wereld op zijn kop te zetten. We maken voorstellingen en
kunstprojecten voor alle kinderen die naar school gaan en alle andere mensen die dan
nog over blijven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

60% subsidies
40% eigen inkomsten (voornamelijk publieksinkomsten)
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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).

De volledige exploitatie wordt ingezet voor het produceren van theater voor jeugd.
Vermogen dat wordt aangehouden staat op een spaarrekening.

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

https://artemis.nl/gezelschap/zakelijk/

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

Stichting Theater Artemis is een rechtspersoon die jaarlijks een totale subsidie
ontvangt die meer dan 50%bedraagt van de totale inkomsten. Daarmee valt de
stichting onder de WNT. Het beloningsbeleid dat de Raad van Toezicht heeft
vastgesteld, bepaalt de salarissen van het met de dagelijkse leiding belast bestuur
alsmedede vergoedingen die leden van de Raad van Toezicht kunnen ontvangen.
Theater Artemis is voor het beloningsbeleid van haar medewerkers gehouden aan de
CAO Toneel en Dans. Alle werknemers ontvangen een salaris conform de afspraken
gemaakt binnen deze cao. De salariëring van het bestuur volgt een interne richtlijn die
in principe is gebaseerd op inschaling binnen de CAO Toneel en Dans. Het salaris en
vergoedingen die het bestuur ontvangt staan vermeld in de jaarrekening en vallen
binnende wettelijke normen die zijn vastgelegd in de WNT. Buiten het bestuur zijn er
binnen de stichting geen topfunctionarissen werkzaam.

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.

zie url https://artemis.nl/gezelschap/zakelijk/
Bestuursverslag 2021

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

https://artemis.nl/gezelschap/zakelijk/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

17.009

19.769

€

+

€

17.009

+
19.769

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

148.645

€

+

307.688

+
€

487.101

€

504.110

€
€

-3.201

34.750

€
246.159

€

+
242.958

214.959

+
€

249.709

9.083

120.569

€
338.456

31-12-2020 (*)

€

428.257

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

261.152

Totaal

€

504.110

+
€

448.026

€

189.234

€

448.026

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

290.433

€

257.743

Subsidies van overheden

€

1.473.267

€

1.343.741

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

16.179

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

1.473.267

+

1.359.920

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.763.700

1.617.663

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

50.108

€

39.331

Personeelskosten

€

1.294.670

€

1.105.794

Huisvestingskosten

€

158.257

€

137.403

Afschrijvingen

€

2.960

€

8.059

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

273.539

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

349.414

1.779.534

€

1.640.001

-15.834

€

-22.338

+

+
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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.

ANBI Publicatierapport

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

https://artemis.nl/gezelschap/zakelijk/

Open

