Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Cultuur Oost

Nummer Kamer van
Koophandel

6 1 0 0 5 5 1 7

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

Vossenstraat 6, 2e verdieping, 6811 JL Arnhem

Telefoonnummer

0 2 6 3 5 1 9 0 2 9

E-mailadres

info@cultuuroost.nl

Website (*)
RSIN (**)

8 5 4 1 6 1 3 2 6

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3 5

Aantal medewerkers (*)

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

De heer R.C. König

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Mevrouw M.E.B.G van Baars , De heer A van Dijk

Algemeen bestuurslid

De heer B.L.M.T van Moerkerk, Mevrouw M.J.R. Helmink

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 Stichting heeft ten doel de ondersteuning en ontwikkeling van kunst, cultuur en
cultuureducatie, waarmee wordt ingezet op het verbinden en versterken van andere
maatschapelijke domeinen en of de ontwikkeling van creativiteit en sociale
vaardigheden als belangrijke competenties, en al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verbad houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
breeedste zin van het woord.

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?

Cultuur Oost zet zich in voor een structurele inbedding van kunst en cultuur in de
Gelderse samenleving, omdat kunst en cultuur bijdragen aan een inclusieve, gezonde
en gelukkige samenleving waarin ruimte is voor diversiteit en dialoog. We helpen
Gelderse makers en beslissers oplossingen te bedenken voor maatschappelijke
opgaven met kunst en cultuur. Wij signaleren, adviseren en verbinden. Voor ieder
vraagstuk zetten wij onze expertise en ons brede netwerk in. Cultuur Oost stimuleert
de inzet van kunstenaars en creatieve denkers in andere domeinen, zoals
duurzaamheid, leefbaarheid en de zorg. Bovendien ondersteunt en versterkt Cultuur
Oost de culturele infrastructuur van Gelderland door de kracht en de waarde van kunst
en cultuur voor de maatschappij zichtbaar te maken. Dit doen we door het ontwikkelen
en delen van kennis, door te adviseren en te coachen, strategische verbindingen te
leggen, netwerken te onderhouden en met scholing de deskundigheid van
professionals te bevorderen. Samen met culturele en maatschappelijke instellingen,
kunstenaars, scholen, gemeenten, bedrijven en collega-instellingen in de grote steden,
werken we aan de doelen om op die manier gezamenlijk het culturele veld te bedienen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Provinciale subsidie (Provincie Gelderland), Project/programmasubsidie, (o.a. CMK
van het FCP) en via opdrachten.
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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.

Binnen onze organisatie werken we met jaardoelstellingen, die bijdragen aan de
realisatie van de lange termijndoelstellingen / het realiseren van de missie / visie en de
maatschappelijke effecten.
Om de jaardoelstellingen te realiseren werken we met jaarplannen per medewerker
waarin de te behalen prestaties (per medewerker) in staan.
Voor meer informatie over de doelen van Cultuur Oost verwijs ik u graag naar ons
beleidsplan.
Om eventuele risico’s op te vangen heeft Cultuur Oost een buffer op de bank staan.

https://www.cultuuroost.nl/resources/uploads/2021/03/Cultuur-Oo
st-Jaarplan-2021-DEF.pdf

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

CAO Sociaal Werk

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.

zie activiteitenverslag.

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

https://www.cultuuroost.nl/resources/uploads/2021/05/Jaarversla
g-CO-2020-webversie.pdf

Open

Open

04 van 06

2

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

€

€
2.800

+
2.800

€

5.359

€

138.255

€

143.614

€

572.430

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
1.209.340

€

+

1.791.265

+
€

1.781.770

€

1.784.570

31-12-2019 (*)

€
€

15.819

64.904

€
851.334

€

+

851.334

+

€

867.153

€

916.238

Bestemmingsfondsen

€

90.666

€

191.073

Voorzieningen

€

29.781

€

61.910

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

796.970

Totaal

€

1.784.570

90.430

€

1.881.695

+

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

+
€

2.025.309

€

856.088

€

2.025.309

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

219.927

€

52.970

Subsidies van overheden

€

2.144.777

€

2.130.238

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

1.559.251

€

1.689.424

Overige subsidies

€

121.450

€

154.171

Baten van subsidies

€

3.825.478

€

3.973.833

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

0

+
0

16.784

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

4.045.405

4.043.587

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

2.258.270

€

2.376.566

Huisvestingskosten

€

127.024

€

95.628

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

1.809.603

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

1.607.684

4.194.897

€

4.079.878

-149.492

€

-36.291

+

+

+
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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://www.cultuuroost.nl/resources/uploads/2021/08/CO-Jaarve
rslag-2020-inclusief-jaarrekening.pdf

Open

