Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

TivoliVredenburg Fonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 8 2 4 0 7

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

Postbus 19232 3501 DE Utrecht

Telefoonnummer

0 3 0 7 6 0 6 7 7 7

E-mailadres

fonds@tivolivredenburg.nl

Website (*)

www.tivolivredenburg.nl/fonds

RSIN (**)

8 0 4 1 3 5 0 3 4

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Boudewijn Molenaar

Secretaris

Maja Sanders

Penningmeester

Trude Maas

Algemeen bestuurslid

Jan Jaap van Donselaar

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het muzikale en culturele leven in de
stad Utrecht en in het gebied dat onder de culturele uitstraling van de stad Utrecht valt,
uitgaande van TivoliVredenburg, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de
ruimste zin verbandt houd of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. nieuw publiek te (doen) werven voor TivoliVredenburg;
b. de uitstraling en sfeerbeleving van en in TivoliVredenburg te (doen) versterken;
c. het (doen) bijdragen aan de instandhouding, het onderhoud, de vernieuwing van en
de bevordering van de activiteiten in TivoliVredenburg;
d. het (doen) aantrekken, beheren en beleggen van gelden ten behoeve van
TivoliVredenburg en het uitkeren van die gelden aan TivoliVredenburg in
overeenstemming met hetgeen daaromtrent met de verstrekkers van die gelden is
overeengekomen;
e. het, in goed overleg met het bestuur van Stichting TivoliVredenburg, (doen)
ondersteunen van vastgestelde geefdoelen.

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?

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken, in goed overleg met de directie van
stichting TivoliVredenburg door:
• het toekennen van financiële bijdragen
• het ontwikkelen van eigen initiatieven
• het beheren of doen beheren van het vermogen van de stichting.
• Het initiëren, werven & beheren van relaties, donateurs, nalatenschappen, fonds op
naam, partnerschappen en fondsen.
• alle andere activiteiten, welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de
doelstelling.
De stichting heeft geen winstoogmerk zoals ook blijkt uit de statuten artikel 3.3. en de
feitelijke werkzaamheden. Het fonds streeft niet naar winst omwille van de winst zelf.
Dit blijkt uit het feit dat het fonds de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten
goede laat komen aan haar doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties (eenmalig, meerjarig of
structureel), subsidies, partnershipbijdragen, giften en nalatenschappen.
Het mecenaats vrienden programma wordt op diverse manieren bekend gemaakt.
Naast een website en de presentatie van de mogelijkheden om het TivoliVredenburg
Fonds te steunen via brochures en folders organiseert de stichting evenementen,
concerten en ander bijeenkomsten om middelen te werven die bijdragen aan eerder
genoemde doelstellingen.
Donateurs kunnen aan de verschillende programma’s, bijdragen en zelf de hoogte van
hun donatie bepalen. Donateurs die zich meerjarig via een geefkring aan het
TivoliVredenburg Fonds verbinden ontmoeten elkaar in een van de geefkringen. De
schenkingen worden ondergebracht in het TivoliVredenburg Fonds. Vanuit dit fonds
worden de specifieke projecten ondersteund. Donateurs kunnen zelf aangeven voor
welk doel of programma de bijdrage bestemd is.

03 van 06

1

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).

In goed overleg met het bestuur van Stichting TivoliVredenburg, worden de inkomsten
besteed aan het ondersteunen van de (jaarlijks vastgestelde) geefdoelen. De
geefdoelen van 2021 zijn:
-Jong Talent Programma
-Educatie
-participatie
-innovatieve projecten
-internationale topprogrammering
-algemene bijdrage
-entree vredenburgplein & renovatie Grote Zaal Foyers
Meer toelichting is te vinden in de jaarrekening 2020 van het TivoliVredenburg Fonds.

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

www.tivolivredenburgfonds.nl

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

De Stichting TivoliVredenburg Fonds wordt bestuurd door een onafhankelijk en
onbezoldigd bestuur.

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.

Om onze donateurs te bedanken organiseert het TivoliVredenburg Fonds gewoonlijk
gedurende het gehele seizoen evenementen die exclusief voor donateurs toegankelijk
zijn. Door de overheidsmaatregelen rondom covid-19 is in 2021 helaas een deel van
de geplande evenementen geannuleerd. Desondanks hebben de donateurs een aantal
evenementen kunnen beleven. Zie hieronder een overzicht
7 Maart alle donateurs (Vrienden, Hertzkringleden, Associés, Patronen, mecenassen)
Online fondsevent, interview muzikanten, bijpraat directie & programmeurs en
livestream concert Yuri Honig en Wolfert Brederode
19 april Patronen en Mecenassen Fieldlab proefconcert Eric Vloeimans
21 april Patronen en Mecenassen Fieldlab proefconcert Nederlandse Bachvereniging
o.l.v. Shunske Sato
14 juni Associés, Patronen, Mecenassen Jupitersymfonie van Pynarello
Juni (div.data) Associes, Patronen, Mecenassen Warping Halo’s – Children of the
Light
21 september Hertz Kring leden Finale Dutch Classical Talent
23 september alle donateurs (Vrienden, Hertzkringleden, Associés, Patronen,
mecenassen)
Fonds seizoenskickoff met optredens van winnaar Dutch Classical Talent, Pieter
de Graaf en Amsterdams Andalusisch Orkest
13 oktober Associes, Patronen, Mecenassen Vrouwkje Tuinman, Lisa Jacobs & Ksenia
Kouzmenko
10 november Associes, Patronen, Mecenassen Louis Cole & Metropole Orkest

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

overzicht te vinden in het jaarverslag online op
https://tivolivredenburgfonds.nl/documentatie/

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 2 0 2 1

– 1 2

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

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

€
€

171

€

+
€

48.573

+
61.678

+
Totaal

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

€

110.171

10.904

+
€

1.092

10.904

13.105

€

110.171

€

+
€

€
110.000

1.092

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

109.079

Totaal

€

110.171

+
€

61.678

€

50.774

€

61.678

+

zie voor toelichting het TivoliVredenburg Fonds jaarverslag 2021 op https://tivolivredenburgfonds.nl/documentatie/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

143.935

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

30.000

Som van de geworven baten

€

130.000

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

138.522

143.935

€

138.522

100.000

€

100.000

+

+

€

31.626

€

131.626

+

+

€

+
273.935

€
€

+
270.148
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Podiumkunsten

€

282.500

Besteed aan doelstellingen

€

282.500

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

1.247

Som van de lasten

€

283.747

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

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.

+

€

267.468

€

267.468

+

€

+

€

2.661

€

270.129

€
-9.812

€

19

zie voor toelichting het TivoliVredenburg Fonds jaarverslag 2021 op
https://tivolivredenburgfonds.nl/documentatie/

https://tivolivredenburgfonds.nl/documentatie/

Open

+

