Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer
van Koophandel (*)

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem
6 4 4 9 2 9 0 7

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

Velperbinnensingel 10

Telefoonnummer

0263720720

E-mailadres

administratie@musisenstadstheater.nl

Website (*)

www.musisenstadstheater.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 5 6 8 9 4 8 1
Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Bestuurslid 1

Nederland

Aantal medewerkers (*)

4 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Hans Verbugt

directeur/bestuurder

Bestuurslid 2
Bestuurslid 3
Bestuurslid 4
Bestuurslid 5
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL 

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

(**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele,
kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van Stadstheater
Arnhem en Musis, zodanig dat er een divers en kwalitatief goed aanbod is van
podiumkunsten, voor een breed publiek toegankelijk.

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 produceren, programmeren en presenteren van podium- en andere kunstuitingen;
- het exploiteren van zalen in Stadstheater Arnhem en Musis;
- samenwerking met (culturele) partners in de stad Arnhem en de regio;
- cultureel podium te blijven en bij te dragen aan het profiel van Arnhem
als cultuurstad;
- cultureel maatschappelijke vernieuwingen aan te jagen;
- al hetgeen te verrichten dat tot de verwezenlijking van het doel van de stichting nodig,
nuttig en/of dienstbaar is of kan zijn.
Werkzaamheden worden m.n. in het culturele seizoen uitgevoerd, dit loopt ieder jaar
van september t/m juni.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

M.n. via subsidie van de gemeente Arnhem, daarnaast ook een deel eigen inkomsten
door o.a. programmering en evenementen.
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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 organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve
projecten en het beheer en de exploitatie van Stadstheater Arnhem en Musis.

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

https://www.musisenstadstheater.nl/organisatie

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

Volgens cao Nederlandse Podia.

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.

Tijdens corona een aantal pilots in het kader van Testen voor Toegang;
In juni was de voorstelling Zoek! van loes Luca en Pierre Bokma weer de eerste echte
voorstelling met publiek;
De eerste maanden van het nieuwe seizoen, in de nazomer en de herfst hebben we
met veel plezier publiek én artiesten ontvangen in Musis en het Stadstheater, totdat er
wederom coronomaatregelen werden gesteld door het kabinet;
Gedurende de maanden dat we open waren hebben we, naast ons artistieke
programma ook congressen, personeelsfeesten en andere evenementen
georganiseerd.

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

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

1 2

2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

6.116.620

6.730.806

€

+

€

6.116.620

Voorraden

€

15.959

€

16.827

Vorderingen &
overlopende activa

€

321.060

€

153.870

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
6.730.806

€

+
€

1.828.218

+
€

2.250.965

1.998.915

+
Totaal

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

€

8.367.585

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

645.000

289.038

€

+

8.729.721

38.921

+
€

934.038

463.921

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

301.875

€

241.889

Langlopende schulden

€

5.209.120

€

6.148.717

Kortlopende schulden

€

1.922.552

€

1.875.194

Totaal

€

8.367.585

€

8.729.721

+
€

425.000

€

€

€
1.913.946

Passiva

+

+

In 2021 is conform planning afgeschreven. Daarnaast is geïnvesteerd in verlichting en verbeterde akoestiek in Musis;
In de vorderingen is nog een bedrag van € 67.000 opgenomen voor nog te ontvangen NOW.
In 2021 is een bestemmingsreserve gevormd van € 220.000 om een deel van de toekomstige kosten voor Musis & Stadstheater op te vangen die
samenhangen met de verbouwing van het Stadstheater.
In de kortlopende schulden is o.a. de reedsontvangen recette opgenomen van voorstellingen die in 2022 en 2023 spelen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

7.404.925

€

7.532.226

Baten sponsorbijdragen

€

75.057

€

66.144

Giften en donaties van particulieren

€

6.000

€

45.000

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

6.000

€

45.000

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

€

1.436.964

€

1.524.751

Financiële baten

€

Overige baten

€

7.404.925

7.532.226

€

+

+

€

+

€

+

€
€

228.910

221.262

+

+

€

9.151.856

€

9.389.383

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

796.449

€

769.819

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

202.126

€

195.607

Personeelskosten

€

2.740.185

€

2.945.494

Huisvestingskosten

€

3.418.293

€

2.889.833

Afschrijvingen

€

847.552

€

953.031

Financiële lasten

€

164.903

€

183.791

Overige lasten

€

391.006

€

487.075

Som van de lasten

€

8.560.514

€

8.424.650

Saldo van baten en lasten

€

591.342

€

964.733

Som van alle baten

Lasten

+

+
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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.

Onder de subsidies is de ontvangen coronasteun verantwoord;
Bij de baten en lasten zijn o.a. de opbrengsten/kosten vanuit het professioneel
programma, de evenementen en de horeca verantwoord.

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

https://www.musisenstadstheater.nl/organisatie

Open

