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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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.

Steunstichting Appeltaartconcerten

Stan Paardekooper

https://appeltaartconcerten.nl/steunstichting/

Machteld Willemse

H.J.Schimmelplein 53, 3532TH, Utrecht

André Niessen

Nederland

7 5 4 1 8 9 9 1

0

1 0

8 6 0 2 7 5 9 9 1

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

Welzijn - Overig welzijnswerk

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

Michiel Holtrop, artistiek leider Stichting Appeltaartconcerten, adviseert het bestuur.

michiel@appeltaartconcerten.nl
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! 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?

Uit de statuten:
De Steunstichting heeft als doel: Het stimuleren van belangstelling voor de activiteiten 
van de Stichting Appeltaartconcerten te Utrecht en ook de subsidiewerving bij fondsen, 
het inzamelen van gelden en andere zaken bij ondernemingen, instellingen en 
particulieren, die ter beschikking gesteld worden van, en dienen tot instandhouding van 
en ter realisering van de doelstellingen van de Stichting Appeltaartconcerten; deze 
doelstellingen zijn: het zonder winstbejag vergroten van de deelname aan kunst en 
cultuur van bijzondere doelgroepen zoals ouderen, zieken, eenzamen, kinderen en 
jongeren, zowel op het artistieke, educatieve als sociale vlak.

De Steunstichting bouwt vermogen op dat tbv projecten van Stichting 
Appeltaartconcerten zal worden aangewend. De intentie is om het vermogen van de 
Steunstichting een duurzame inkomstenbron voor Stichting Appeltaartconcerten te laten 
worden. We werven gelden bij Vrienden, sponsoren en anderen.

Donaties
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! 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).

Bestuursleden en adviseur krijgen geen vergoeding. Alleen onkosten worden vergoed.

In dit onrustige coronajaar heeft de Steunstichting Appeltaartconcerten vooral generieke 
publiciteit gegenereerd. In de nieuwsbrief van Stichting Appeltaartconcerten vragen we 
structureel aandacht voor de Steunstichting d.m.v. een elke editie terugkomende alinea 
met het kopje Wist u dat… De eerste opzet voor een eigen website is gemaakt. !

Onze brochure wordt verspreid onder relaties, notarissen en anderen. Er is door het 
bestuur één keer live en verder telefonisch vergaderd. Er zijn, anders dan bankkosten, 
geen kosten gemaakt. 

Financieel
Een aantal Vrienden van Stichting Appeltaartconcerten heeft een ‘extra’ donatie gedaan 
aan de Steunstichting en er worden enkele periodieke schenkingen gedaan. Het 
Utrechts Klokkenluidersgilde hield een prachtige inzamelingsactie voor ons.

Betrokkenen bij Stichting Appeltaartconcerten hebben een bedrag gedoneerd tgv het 
overlijden van een familielid t.b.v. een nieuw fonds op naam om Appeltaartconcerten 
met barokmuziek mogelijk te maken.

Ook is er een miniem potje geld voor muziek voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Het overige vermogen is niet geoormerkt. Er is besloten om in 2022 een 
eerste bijdrage te doen aan de projecten van Stichting Appeltaartconcerten.

Vanaf 2022 dragen we bij aan deelprojecten van Stichting Appeltaartconcerten.
We houden ons geld aan op een Triodos-(spaar)rekening. Alleen indien een schenker 
ons motiveert om zijn/haar gift te beleggen (en van de opbrengsten concerten te 
financieren) zullen we dat voorzichtig en maatschappelijk verantwoord gaan doen.

https://appeltaartconcerten.nl/steunstichting/

https://appeltaartconcerten.nl/steunstichting/

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
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Balansdatum
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Financiële vaste activa
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

43607
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0
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2021
2020

2021
2020

Bestem
m

ingsfondsen: Speciaal onderwijs, kinderen en jongeren: 5095. J.H.Fonds 5000. Niet geoorm
erkt: 33847.
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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

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

0 0

24751 24191

0 0

0 0

173 162

0 0

0 0
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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.

24751 aan donaties ontvangen. Geen onkosten gedeclareerd.

Open


