Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Vereniging Ongekend Talent

Nummer Kamer van
Koophandel

5 5 3 4 2 0 4 3

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

Postbus 9708 4801 LV Breda

Telefoonnummer

0 6 5 2 5 9 3 1 1 7

E-mailadres

info@verenigingongekendtalent.nl

Website (*)

www.verenigingongekendtalen.nl

RSIN (**)

8 5 1 6 6 2 8 0 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Belgie

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Theo Frentrop

Secretaris

Liesbeth Reeser

Penningmeester

Alexander Heester

Algemeen bestuurslid

Han Emmen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De bestuursleden zijn zoveel mogelijk betrokken bij de individuele leden van de VOT

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?

De vereniging wil naast het mogelijk maken van ontmoetingen en uitwisseling tussen
de theatergroepen ook de deskundigheid en professionaliteit bevorderen. Hierdoor
hoopt de vereniging dat theater gemaakt door mensen met een beperking meer
bekendheid krijgt.Tewens wil de vereniging de belangen behartigen van de leden en
daarmee de belangen van mensen met een beperking en hun omgeving.

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 vereniging werkt aan regelmatig contact tussen de leden door werkbezoeken te
realiseren, ledenvergaderingen te houden, het organiseren van festivals als uitingsmogelijkheid voor de doelgroep, het meedenken en meeschrijven aan
beleidsverandering bij overheid en finaciele instellingen. Door de samenwerking van
haar leden te stimuleren slaat de vereniging een brug tussen cultuur - onderwijs en
zorg en verbetereb we de positie van mensen met een beperking. Zo zijn we weer
bezig met het organiseren van een volgend festival op een andere locatie van één van
haar leden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De vereniging heft een ledenbijdrage. Daarnaast vragen we voor de festivals fondsen
en subsidies aan.
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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).

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

De bijdragen van de leden worden gebruikt voor het instandhouden van de website, de
kosten van administratieve verwerking, en voor inhoudelijke scholing, zoals een intern
symposium, het inhuren van externe deskundigen en voor het komend jaar
kwartiermaker voro het komende festival.

https://www.verenigingongekendtalent.nl/wp-content/uploads/202
2/01/Jaarverslag-2020.pdf bladzijde 4

Open

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

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning, slechts onkosten voor het maken
van reizen naar vergaderingen en bijeenkomsten.

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.

Wijzigingen bestuur:
Nadat Cara Stolp en Piet Roorda aangaven in 2020 te gaan stoppen heeft Liesbeth
Reeser vanuit Carte Blanche de plek van Secretaris ingevuld. Op 18 februari 2020
namen we met dankzegging van de oude bestuursleden afscheid.
De voorzitter maakte eind maart vanwege een hartoperatie een pas op de plaats.
Waarna de corona maatregelen heel Nederland en ook de werkplaatsen plat legde
VERGADERINGEN
Tod onze grote vreugde organiseerden de leden in 2020 zelf verschillende Zoom
bijeenkomsten om toch het contact onderling te hebben. Onze dank gaat daarvoor uit
naar Emma ten Boekel (theater Totaal) en Bas Roijen (theaterwerkplaats Tiuri) die dit
initiatief namen.
De 1e ZOOM ontmoeting vond plaats op 25 juni 2020.
Via Zoom zijn de leden ook in contact gebleven met hun artiesten en hebben
verschillende leuke projecten gedaan, die op onze Facebook pagina te bewonderen
waren.
De 2e Zoom Meeting vond plaats op 21 september 2020
De (digitale) LEDENVERGADERING vond plaats 19 november 2020
Het BESTUUR kwam meerder keren bij elkaar, en nu instensiever vanwege het te
organiseren Theaterfestival Ongekend Talent.

Url van het activiteiten
https://www.verenigingongekendtalent.nl/wp-content/uploads/2022/01/Jaarverslag-2020.pdf
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

680

€

+
€

867

+

Totaal

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

3.099

+
€

867

2.351

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

3.117

+
€

2.351

2.250

€

3.099

€

+
€

€
2.419

867

+
€

3.117

+
867

+
€

2.351
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

3.060

+

€
€

0

+

+
0

€
€

0

2.890

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

3.060

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

828

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

2.890

€

2.125

828

€

2.125

2.232

€

765

+

+
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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.

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

WEINIG UITGAVE IN 2020 DOOR CORONA

Open

