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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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 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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	18_ML: Luciano Dundas lid AB, Gerard van den IJssel lid AB
	51_ML: * Het exploiteren van een openluchttheater in het Zuiderpark te Den Haag, waarbij het bevorderen van (amateur)kunstbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen regeling voorop staat.
* Waar mogelijk het bevorderen van cohesie, het versterken van de buurtfunctie van het theater en/of het leggen van dwarsverbanden tussen instellingen en de inwoners van Den Haag en de buurtbewoners in Escamp in het byzonder door middel van culturele en andere activiteiten.
* De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van culturele, educatieve en recreatieve activiteiten : het organiseren, ondersteunen, ontwikkelen en initiëren van alle evenementen, activiteiten en middelen die nodig, nuttig, bevorderlijk of -wenselijk blijken te zijn om dit doel te bereiken.
	53_ML: Het Zuiderparktheater, een openluchttheater wil door kunst en cultuur een rol spelen bij

het samenbrengen van mensen uit wijk,stad en regio. Door een hoogwaardige 

programmering proberen we meer bewoners,lokaal, inde stad of uit de regio te 

bereiken. We willen onze partners uitbreiden en inspraak geven bij de programmering.

Gedurende het seizoen van eind april tot half oktober wordt door ons enthousiast

team en onze vrijwilligers een gevarieerd programma geboden.
	54_ML: De instelling ontvangt een structurele subsidie de komende 4 jaar uit de

 Subsidieregeling cultuuranker- en openluchttheaterfuncties Den Haag 2021-2024 . 

Voor specifieke programma`s voor een breed publiek uit de omliggende wijken, maar 

ook het stimuleren van groei van mensen en het investeren in en begeleiden van 

vrijwilligers worden  subsidies en bijdragen uit fondsen ontvangen. Uiteraard is de

 
verhuur van het theater aan partners, de kaartverkoop en de horeca voor het theater

 eveneens een belangrijke bron van inkomsten.
	56_ML: Het statutair bestuur, zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur ontvangt

 geen geldelijke beloning. In 2020 is een aflopend Stip-contract omgezet in een 

dienstverband. Er is dus een persoon in vaste dienst, de vrijwilligerscoorordinator. 

Het team bestaande uit ZZP-ers worden evenals externe medewerkers, 

toeleveranciers en artiesten conform de Fair Practice code betaald, waarbij de CAO 

Nederlandse Podia de leidraad is
	57_ML: zie jaarrekening
	55_ML: De verkregen middelen worden besteed aan zowel de beheerlasten als de activiteiten-

lasten van het theater. Het opgebouwde eigen vermogen is noodzakelijk om 

tegenvallers in de bedrijfsvoering op te vangen en te investeren in bedrijfsmiddelen,

 zoals de geluidsinstallatie en achterstallig onderhoud. Er is een spaarrekening
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	knop: 
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	9_GT: 160341
	10_GT: 169952
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	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
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	3_GT: 
	1_GT: 79675
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	5_GT: 130905
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	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
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	3_GT: 
	1_GT: 79675
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	4_GT: 
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	1_GT: 
	2_GT: 1494
	6_GT: 27978
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 127719
	4_GT: 1494
	9_GT: 155697
	10_GT: 157191

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Het batig saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve, die is gevormd voor het onderhoud en vernieuwing van de theaterinrichting. 

Dankzij steunmaatregelen van het RVO ( TVL) en gemeente is er een batig saldo. 
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	3_ML: De staat van baten en lasten werd beïnvloed door de pandemie, waardoor er minder

 bezoekers, nl max 250 een voorstelling konden bijwonen. Ook het theater kon pas

 later starten door achterstallig onderhoud . 

 De 1,5 meter en het feit dat groepsvorming vermeden werd en dat bij 2 voorstellingen 


per avond geen pauzes waren had ook zijn gevolgen voor de horecaopbrengsten. Er 

konden geen evenementen plaatsvinden. De huisvestingskosten zijn lager door 

kwijtschelding van een aantal maanden huur.  
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