Publicatie gegevens Kapel op ’t Rijsselt, Eefde (bij Zutphen).
N.a.v. de aanwijzing tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet de Kapel voldoen aan de per
1 januari 2014 geldende verplichting tot publicatie van de hieronder vermelde gegevens.
Naam van de instelling: Kapel op ’t Rijsselt
Rechtsvorm: Stichting
Fiscaal nummer: 8162.43.566
Inschrijvingsnr. K.v.K.: 08081964 (Kamer van Koophandel Oost Nederland)
Adres podium: Mettrayweg 25, 7211 LC Eefde
Postadres: p/a Braamkamp 141, 7206 HG Zutphen
Website: www.kapeloptrijsselt.nl
E-mailadres: info@kapeloptrijsselt.nl
Telefoon: 0575-570521
ANBI: De kapel is aangewezen als “Culturele ANBI”. Deze status kan worden verkregen als de instelling
actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans,
film, letteren, muziek, popmuziek of (muziek) theater.
Dit betekent dat iemand die een schenking doet aan zo’n organisatie 125% van de gift mag aftrekken van het
belastbare inkomen.
Doelstelling Kapel Bevorderen van de cultuur d.m.v.:
•
Organiseren van concerten, lezingen en andere culturele evenementen
•
Het bieden van een podium aan derden voor deze activiteiten
•
Het (laten of doen) organiseren van andere activiteiten die bevorderlijk worden geacht voor het
bereiken van de genoemde doelstelling.
Hoofdlijnen beleidsplan: Deze bestaan uit:
•
De beschrijving van de plannen te komen tot een jaarlijks concert-programma en de vaststelling van
de entreeprijzen
•
De wijze waarop dit programma aan het publiek zal worden gepresenteerd
•
De manier waarop kan worden bevorderd dat de concerten aantrekkelijker worden voor een jeugdiger
en breder publiek
•
De wijze waarop met derden (bijv. collega-podia) zal worden samengewerkt en wat de
uitgangspunten daarbij zijn
•
De manier waarop en de mate waarin via het zg. “Gastvrije Podium” aan derden de mogelijkheid zal
worden geboden zich op muzikaal en/of cultureel terrein te presenteren of deze activiteiten voor anderen
mogelijk te maken.

Functie en namen van de bestuurders:
De stichting heeft (in 2019) een bestuur van vier leden, t.w.:
•
Peter Buikstra, voorzitter en penningmeester
•
Elly van Steenkiste, secretaris
•
Roel Evertse, lid
•
Margot van Doorn, lid
Beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers:
Alle bestuursleden en vrijwilligers werken geheel onbezoldigd.
Kosten die worden gemaakt t.b.v. activiteiten voor en namens de stichting kunnen worden gedeclareerd bij
de penningmeester onder overlegging van de betaalbewijzen (“bonnetjes”).
Rechten, plichten en verantwoordelijkheden die gelden voor de bestuursleden staan beschreven in de statuten
die zijn gedeponeerd in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
Voor vrijwilligers worden richtlijnen aangehouden die zijn ontleend aan wat in de culturele sector te doen
gebruikelijk is.
Voor deze vrijwilligers geldt de algehele vrijwilligersverzekering (incl. de bescherming tegen wettelijke
aansprakelijkheid) zoals die wordt aangeboden door de gemeenten Lochem en Zutphen.
De ANBI wordt geheel gerund door vrijwilligers. Samen met en onder aansturing van het bestuur bepalen zij
gezamenlijk het beleid en voeren dat geheel onbezoldigd uit.
Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Alle activiteiten (ook die in voorgaande seizoenen) staan beschreven op de website www.kapeloptrijsselt.nl.
Het betreft dan de periode van het op enig moment lopende seizoen alsook van alle voorafgaande seizoenen.

€

NB: het seizoen en dus het boekjaar
loopt van 1 augustus t/m 31 juli

Kosten:
Honoraria / uitkoopsom musici
Porti/kopieerkosten/kantoorartikelen
Aankleding Kapel / kleine reparaties
Presentjes/bloemen verzorging artiesten
Koffie/thee/huish.dienst/schoonm. e.d.
Internet en telefoon
(Reis)kosten organisatie
Publiciteit (o.a. brochure/website/flyers)
Verzekering / inschrijving KvK
Onderhoud/stemmen concertvleugel
Diverse kosten
Totaal kosten:

18.242,=
408,=
2.170,=
335,=
534,=
620,=
357,=
1.253,=
131,=
568,=
318,=
24.936,=

NB: van de Gemeente Zutphen werd
in mei 2018 een gift ontvangen
ter vervanging van de houten
klapstoelen in de Kapel. Samen
met bijdragen van enkele fondsen
konden 160 nieuwe theaterstoeworden aangeschaft.
Deze éénmalige kosten en subsidies zijn niet in dit exploitatieoverzicht genomen.

Opbrengsten:
Entree’s losse concerten
Abonnementen
Donaties / giften
Incidentele verhuur / concerten derden
Diverse opbrengsten:
Totaal opbrengsten:

18.125,=
5411,=
150,=
2.210,=
0,=
25.896,=

Financieel overzicht activiteiten
Kapel op ’t Rijsselt
seizoen 2018 / 2019:

Resultaat exploitatie:

960,=

positief

