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publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Vrienden van de Koppelkerk

Nummer Kamer van
Koophandel

69190534

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

Koppelstraat 35

Telefoonnummer

0543216005

E-mailadres

bestuur@vriendenvandekoppelkerk.nl

Website (*)

www.koppelkerk.nl

RSIN (**)

857775157

Actief in sector (*)

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

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

0 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Tineke Ubbels

Secretaris

Joke Meynen

Penningmeester

Angela Sticker

Algemeen bestuurslid
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?

Stichting Vrienden van de Koppelkerk stelt zich ten doel het verlenen van steun, in de
breedste zin des woords, aan Stichting Koppelkerk te Bredevoort.
De corebusiness van de Stichting is het genereren van financiële middelen om het
culturele- en kunstzinnige programma-aanbod van Stichting Koppelkerk te waarborgen
en de kwaliteit ervan te verhogen. In dat kader zal er een geregeld contact zijn tussen
beide stichtingen
De gegenereerde financiële middelen, behoudens de eigen onkosten, zullen
beschikbaar gesteld worden aan Stichting Koppelkerk ter ondersteuning en uitbreiding
van haar programma-aanbod.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Koppelkerk brengt een voor de Achterhoek breed en uniek programma op het
gebied van kunst, cultuur, muziek, theater, literatuur, lezingen, expositie en andere
activiteiten.
Stichting Vrienden van de Koppelkerk is opgericht om het programma-aanbod van
Stichting Koppelkerk te waarborgen, nu en in de toekomst.
Stichting Vrienden van de Koppelkerk tracht haar doel te verwezenlijken door het
wekken van belangstelling voor en het verlenen van steun aan Stichting Koppelkerk.
Voorts wil Stichting Vrienden van de Koppelkerk de activiteiten van Stichting
Koppelkerk stimuleren en indien gewenst adviezen geven aan Stichting Koppelkerk.
In 2021 is Stichting Vrienden van de Koppelkerk voornemens om structureel bij te
dragen. Dat wil zeggen dat er een vaste financiële bijdrage wordt toegekend aan elke
activiteit van Stichting Koppelkerk.
Ook in 2021 blijft het werven van particuliere Vrienden belangrijk.
Dit wordt gerealiseerd door publiciteit tijdens de activiteiten, via de nieuwsbrief, de
media en een te organiseren Vriendenavond voor bestaande- en toekomstige
donateurs. Naast kortingsbonnen voor de activiteiten krijgen vrienden ook voorrang bij
het reserveren van de activiteiten.
In 2021 wordt ons speerpunt het benaderen en vinden van bedrijven, die op welke
wijze dan ook, de activiteiten van de Koppelkerk willen ondersteunen.
De
van Stichting
Stichting Vrienden
Vrienden van
van de
de Koppelkerk
Koppelkerk is
bestaan
uit instantie
de vaste de
bijdragen
De inkomsten
doelgroep van
in eerste
van
de
Vrienden
en
uit
vrije
giften.
(huidige) bezoeker van de Koppelkerk. Vervolgens zal getracht worden op regionaal
niveau belangstelling te wekken en nieuwe vrienden te werven.
Het plan is bedrijven en instellingen te benaderen die affiniteit hebben met kunst en
cultuur als mede plaatselijke bedrijven die zich richten op het versterking van
Bredevoort en de regio op toeristisch- en cultureel gebied.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten komen, behoudens eigen onkosten, geheel ten goede aan
Stichting Koppelkerk.
Dit gebeurt door een jaarlijks overeengekomen vaste financiële bijdrage voor meerdere
activiteiten van de Koppelkerk.
Op verzoek van Stichting Koppelkerk wordt bijgedragen aan eenmalige en/of
onvoorziene uitgaven.

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

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

Bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Koppelkerk ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen
worden vergoed.

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.

Op 29 februari 2020 hadden we onze tweede vriendenavond. Die avond, bedoeld om
de huidige Vrienden te bedanken en nieuwe vrienden te werven, hebben we onze
particuliere Vrienden getrakteerd op een cultuurproeverij met beeldende kunst, muziek
en literatuur.
In 2020 is een plan van aanpak gemaakt voor het benaderen van bedrijven, die op
welke wijze dan ook, de activiteiten van de Koppelkerk willen ondersteunen.
In de loop van 2021 zal hieraan uitvoering worden gegeven.

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

Balansdatum

13

– 04

– 2021

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderingsreserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

19676

€

19676

+

€

€

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

19676

€

19676

+
€

Totaal

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

+
€

+
€

+
€

+

€

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

0

€

0

Totaal

€

+
€

+

+

+
€
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Staat van baten en lasten

Baten
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

€

+

+

€

+

€

+

€
€

14265

14265

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

Verstrekte subsidies & giften

€

100

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

347

Overige lasten

€

477

Som van de lasten

€

€

Saldo van baten en lasten

€

€

+

100

€

347

€

477

+
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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.

