Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting "De Drommedaris'
3 6 0 0 0 1 4 8

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

Paktuinen 1
0 2 2 8 3 1 2 0 7 6

E-mailadres

info@drom.nl

Website (*)

www.drom.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 3 0 0 9 1 7 8

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Monumenten

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)

5 0

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.E. Damhuis-Kools

Secretaris

M. Vink

Penningmeester

C.A. Verberne

Algemeen bestuurslid

R.C. Schuijt

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

De culturele vorming en ontwikkeling van jongeren en volwassenen en het laten
kennismaken van jongeren en volwassenen met de creativiteit van de mensheid op
verschillende vlakken zoals toneel, dans, zang, muziek, theater, lezingen en vele
andere (podium-)kunsten, met name in en rondom het historisch pand 'De
Drommedaris' te Enkhuizen.

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 stimuleren van onderlinge contacten en uitwisseling van vakkennis op cultureel
gebied door middel van het organiseren of laten organiseren van cursussen,
opleidingen, ontmoetingen en optredens.
Het odnerhouden van een trefpunt in 'De Drommedaris' en het bieden van
accommodatie tegen betaling aan verschillende culturele instellingen en verenigingen.
Het organiseren in het cultureel centrum van allerlei culturele activiteiten, zoals muziek,
dans, theater, film, toneel, kleinkunst, enzovoorts.
Het bieden van een platform aan rechtspersonen en overheden, welke werkzaam zijn
in het culturele bereik en door samenwerking daarmee een grotere bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van cultuur in Enkhuizen en omstreken.
Het fysiek verbeteren van het pand 'De Drommedaris' en het beter toegankelijk maken
voor bezoekers, met name voor ouderen en mensen met een beperking.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Net als andere theaters en culturele centra, kan De Drommedaris het culturele
programma niet alleen bekostigen uit entreegelden en subsidies. Daarom onderneemt
de Drom commerciële activiteiten zoals horeca en zaalverhuur. De verdiensten hieruit
komen ten goede aan het culturele programma. Een andere belangrijke bron van
inkomsten zijn sponsors en Vrienden van de Drom.
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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 hoofdfunctie van de Drom is het programmeren van theatervoorstellingen. De
programmering omvat het hele scala aan podiumkunsten. De Drom vervult een
spilfunctie als aanjager van cultuur in Enkhuizen en speelt een centrale rol in zowel
cultuureducatie als -participatie. Daarnaast biedt de Drom een podium voor amateuren semiprofessionele kunstbeoefening waarbij de zalen ter beschikking worden
gesteld tegen een gereduceerd tarief. Dit culturele tarief geldt ook voor
cultuuraanbieders die zelf programmeren. De Drom heeft tevens een sociale en
maatschappelijke functie voor vrijwilligers, (maatschappelijke) stagiaires en
maatschappelijke activiteiten. Tenslotte heeft het openstellen van de Drommedaris
voor inwoners en toeristen en het geven van rondleidingen als doel het levend houden
van (de geschiedenis) van het monument.

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

https://drom.nl/de-drommedaris

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

Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur ontvangt wel een vergoeding voor gemaakte
kosten en vacatiegeld. Aan vrijwilligers wordt incidenteel een vrijwilligersvergoeding
betaald. Professioneel werk door derden wordt ingehuurd en op factuurbasis
afgerekend. Voor het personeel geldt de Cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf.

Open

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.

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

https://drom.nl/storage/files/fb444f10-aee2-4428-bbf7-6a1b339
14995/Activiteitenverslag-Drom-2020.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

5.236

8.598

€

+

€

5.236

+
8.598

€

50752

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
150315

€

+

120829

+
€

201.067

€

206.303

65254

31-12-2019 (*)

€

+

69090

+

€

65.254

€

69.090

Bestemmingsfondsen

€

37731

€

41419

Voorzieningen

€

40000

€

32000

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

63318

Totaal

€

206.303

57992

178.821

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

€

+
€

187.419

€

44910

€

187.419

+

https://drom.nl/storage/files/45dd9d97-007d-4d4b-ae49-f2bb25aeda0f/Jaarverslag-Drommedaris-2020-.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

123475

€

319007

Subsidies van overheden

€

34274

€

29500

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

49718

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€
€

7384

83.992

€

36.884

€

70500

€

74750

Giften en donaties van particulieren

€

3483

€

4349

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

5282

Giften

€

8.765

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

2262

€

6.611

€

823

+

€

287.555

€

437.252

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

30896

€

78214

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

53441

€

94282

Personeelskosten

€

138113

€

194682

Huisvestingskosten

€

48729

€

57913

Afschrijvingen

€

11362

€

12583

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

8850

€

10930

Som van de lasten

€

291.391

€

448.604

Saldo van baten en lasten

€

-3.836

€

-11.352

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

+

+
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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://drom.nl/storage/files/45dd9d97-007d-4d4b-ae49-f2bb25
aeda0f/Jaarverslag-Drommedaris-2020-.pdf

Open

