Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Huis van Puck

Nummer Kamer van
Koophandel

0 9 1 6 5 6 5 9

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

Kazerneplein 6-2

Telefoonnummer

0 2 6 3 6 4 3 3 3 5

E-mailadres

sharief@huisvanpuck.nl

Website (*)

https://huisvanpuck.nl/

RSIN (**)

8 1 9 4 2 6 2 3 4

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)

1 2

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.A.A. van Geffen

Secretaris

A.M.E. Dirix

Penningmeester

S.R.J. van den Berg

Algemeen bestuurslid

D. Middelhof

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

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?

Primair biedt Huis van Puck faciliteiten voor de (amateur) podiumkunsten in de regio
Arnhem. Het gaat hierbij om kwalitatief goede repetitieruimten, een theaterzaal en een
theatercafé. Secundair werkt Huis van Puck aan de ontwikkeling van de
Podiumkunsten. Zij initieert en faciliteert activiteiten zoals cursussen,
workshops en activiteiten in het kader van talentontwikkeling. Huis van Puck heeft een
ook netwerkfunctie voor de podiumkunsten in stad en regio. De organisatie zorgt via
een actief en offensief Pr beleid dat spelers, regisseurs, nieuw talent en publiek
geïnformeerd wordt en/of actief gaat deelnemen aan activiteiten en het maken van
voorstellingen of het bezoeken ervan. Huis van Puck is hierdoor spin in het
web van de podiumkunsten in de regio Arnhem.

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?

https://huisvanpuck.nl/doelstellingen/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidie gemeente Arnhem
Subsidie gemeente Arnhem, IP en Presikhaafbedrijven
Subsidie gemeente Arnhem, AAA project
Subsidie Kickstart Cultuurfonds
Subsidie provincie Gelderland
Opbrengsten regieopleiding
Opbrengsten cursussen
Omzet verhuur ruimten
Omzet klein horeca
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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).

Actieve kunstbeoefening is de continue weerklank van een wereld in verandering. Een
kunstvorm die voor iedereen bereiklbaar moet zijn.Stichting Huis van Puck is een
regionaal aansprekend podium voor het mooiste en beste dat amateurkunst te bieden
heeft. Stichting Huis van Puck wil verbinden. Door mensen samen te brengen in hun
passie voor amateurkunst, door mee te zijn dan een podium voor amateurkunst alleen.
Stichting huis van Puck biedt ook cursussen en opleidingen aan op dit gebied en biedt
een gastvrije omgeving aan de bezoekers en de artiesten.
Op 31-12-2021 staat er € 70.000,- gereserverd op de betaalrekening, dit bedrag is
vooruitontvangen voor het project AAA € 13.000,-, Project gemeente Arnhem 50.000,en nog uit te geven verbouwingen € 7.000,-. Het restant van het vermogen op de
betaalrerekening is voor het dagelijkse bedrijfsvoering.

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

Open

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

Beloningsbeleid directeur & personeel: richtlijn CAO Kunsteducatie.
Beloningsbeleid bestuur: ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

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 jaarverslag: https://huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-2021.pdf

Url van het activiteiten
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 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

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

23.090

24.757

€

+

€

23.090

+
24.757

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

24.034

€

+

52.618

+
€

146.004

€

169.094

€

+

31.271

+
€

40.933

31.271

40.266

€
121.970

40.933

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

116.259

Totaal

€

169.094

€

+
€

€

11.902

92.884

+

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

117.641

€

86.370

€

117.641

+

https://huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/01-16002-Jaarrekening-2021-def-1.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

136.207

€

164.416

Subsidies van overheden

€

277.323

€

223.338

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

5.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

277.323

+

228.338

€
€

0

+

+
0

+

+

€

413.530

€

392.754

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

43.953

€

38.643

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

231.812

€

240.840

Huisvestingskosten

€

91.412

€

87.235

Afschrijvingen

€

9.154

€

9.415

Financiële lasten

€

926

€

986

Overige lasten

€

26.611

€

23.458

Som van de lasten

€

403.868

€

400.577

Saldo van baten en lasten

€

9.662

€

-7.823

Som van de 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.

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

https://huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/01-16002-Jaarrekening-2021-def-1.pdf

https://huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/01-16002-Jaarrekenin
g-2021-def-1.pdf

Open

