Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Amsterdam Klezmer

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 1 6 0 5 4

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

Jacob Krüsestraat 5, 1106 ZK Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 2 6 5 3 4 5 6 7

E-mailadres

info@amsterdamklezmerband.com

Website (*)

http://amsterdamklezmerband.com/

RSIN (**)

8 0 5 0 1 5 0 6 1

Actief in sector (*)

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

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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Emilie Randoe

Secretaris

Hans van Rijsbergen

Penningmeester

Nicole Witjes

Algemeen bestuurslid
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?

1. De stichting heeft ten doel:
a. de ondersteuning, ontwikkeling en promoite van muzikale evenementen en
activiteiten
b. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting heeft nadrukkerlijk niet ten doel het maken van winst.

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 missie van de Amsterdam Klezmer Band (AKB) is om een zo groot mogelijk publiek
kenniste laten maken met haar visie op klezmermuziek, dat wil zeggen: originele,
nieuwecomposities die duidelijk de signatuur van de AKB dragen en die de
klezmertraditieverbreden, verdiepen en vernieuwen. Vanuit de creativiteit en het
vakmanschap van de leden van de band ontwikkelt en presenteert de AKB nieuw
repertoire dat een relevantebijdrage levert aan de ontwikkeling van deze muziekstijl
wereldwijd en in Nederland. Haarkernactiviteiten zijn het ontwikkelen van nieuw
repertoire en nieuwe (theater)programma’s,het aangaan van artistieke
samenwerkingsverbanden en het optreden in theaters, clubs en op festivals.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt inkomsten door het verkopen van optredens en het werven van
subsidie.
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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 inkomsten worden besteed aan het maken en uitvoeren van muziekoptredens en
-voorstellingen.

https://102.wpcdnnode.com/amsterdamklezmerband.com/wp-content/uploads/2020/1
1/ondernemingsplan-2021-2024-rettisj-en-kippevet_amsterdam-klezmer-band.pdf

Open

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

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte
kosten.
De stichting heeft niemand in dienst, alle bij de stichting betrokken personen factureren
op basis van verrichte werkzaamheden. De hoogte van het honorarium is
marktconform.

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.

In 2020 zou de AKB tussen de 75 en 80 fysieke concerten gegeven hebben als Corona
niet toegeslagen had. Door de Corona maatregelen zijn in 2020 52 AKB concerten
komen te vervallen. In 2020 gaf de AKB 26 concerten voor live publiek, waaronder
tweemaal wegens Corona op dezelfde locatie op dezelfde avond, waaronder drie voor
media of video opnames met klein live publiek.In deze concerten bereikte de
Amsterdam Klezmer Band 4.518 bezoekers, waarvan 3.819 in Nederland en 699 in het
buitenland.
Ten gevolge van de lockdown maatregelen zijn de online activiteiten van de AKB in
2020 behoorlijk uitgebreid. In 2020 gaf de AKB zes streaming only concerten,
waaronder vijf in eigen productie (Club Amsterdam Klezmer Online) en een in de serie
van Studio 150 Bethlehemkerk.Het totale bereik van deze streams was 35.041 unieke
personen.
In 2020 gaf de AKB twee workshops.

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 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

750

1.575

€

+

€

750

+
1.575

Continuïteitsreserve

€

18.943

€

Bestemmingsreserve

€

40.000

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

31.764

€

+

59.664

+
€

65.243

€

65.993

6.742

€
€

+

+
€

58.943

6.742

36.022

€
33.479

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

7.050

Totaal

€

65.993

95.686

+

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

+
€

97.261

€

90.519

€

97.261

+

https://102.wpcdnnode.com/amsterdamklezmerband.com/wp-content/uploads/2021/03/amsterdam-klezmer-jr-getekend-4-mrt.pdf

+
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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

€

€

44.587

142.181

€
€

346.913

+

€
€

346.913

254.386

+
254.386

€
€

738

+

€
€

738

+
0

€
€

522

607

+

+

€

392.760

€

397.174

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

290.641

€

335.805

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

26.709

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

23.209

20.446

€

31.082

340.559

€

387.333

52.201

€

9.841

+

+
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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://102.wpcdnnode.com/amsterdamklezmerband.com/wp-content/uploads/2021/03/
amsterdam-klezmer-jr-getekend-4-mrt.pdf

https://102.wpcdnnode.com/amsterdamklezmerband.com/wp-con
tent/uploads/2021/03/amsterdam-klezmer-jr-getekend-4-mrt.pdf

Open

