Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting ISOO.nu
6 5 5 1 7 6 7 9

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

0 2 5 1 2 2 1 6 7 7

E-mailadres

info@ISOO.nu

Website (*)

www.ISOO.nu

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 6 1 4 4 2 7 7

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 2

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

Arie Pieter Johannes Duineveld

Secretaris

Theodora Olivier

Penningmeester

Anneke Mevissen

Algemeen bestuurslid

Johannes Wilhelmus Aardenburg

Algemeen bestuurslid

Cornelia Jeannette Luiken

Overige informatie
bestuur (*)

Edda Ton

IB 110 - 1Z*2FOL 

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:
- het bevorderen van de actieve en passieve deelname aan fotografie in de IJmond;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

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?

Vanuit een vaste locatie organiseert ISOO exposities, lezingen, workshops en andere
activiteiten. Gehuisvest in de mooie glazen locatie aan het Stationsplein in Beverwijk
kunnen amateur- en beroepsfotografen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen,
plannen maken, activiteiten plannen en exposities organiseren.
Fotoclubavonden, lezingen en workshops vinden over het algemeen in de avonduren
plaats.
Het bezoeken van exposities in het fotografiecentrum is in het weekend mogelijk.
Door het organiseren van fotografiegerelateerde activiteiten verwerft het
fotografiecentrum ISOO een steeds duidelijker plek binnen de regio IJmond.
Fotografen - amateur en professional - en andere bezoekers met belangstelling voor
fotografie weten ISOO steeds vaker te vinden.
Verder organiseert ISOO ook evenementen buiten het fotografiecentrum, zoals een
expositie in de Kasteeltuin Assumburg te Heemskerk.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling verkrijgt haar inkomsten uit:
- het verhuren van de ruimte aan fotoclubs;
- het verhuren van de ruimte voor het organiseren van cursusavonden en workshops;
- toegangsprijs voor het bijwonen van lezingen, workshops en fotografiegerelateerde
activiteiten.
Uitgangspunt is dat de (toegangs)prijzen zo laag mogelijk worden gehouden, zodat het
fotografiecentrum laagdrempelig is en toegankelijk blijft voor verschillende doelgroepen.
Verder ontvangt de instelling jaarlijks een subsidie van de gemeente Beverwijk.

03 van 06

1

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 inkomsten die overblijven - na aftrek van huur, OZB, schoonmaakkosten, sprekers,
workshopleiders etc. - worden besteed aan de professionalisering van het
fotografiecentrum, bijv. de inrichting van een fotostudio.

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

http://www.isoo.nu/anbi

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

Er worden geen vergoedingen verstrekt aan bestuurders, vrijwilligers en andere
betrokkenen.
De Stichting beschikt niet over personeel.

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.

De pandemie heeft veel impact gehad op de activiteiten van het fotografiecentrum
ISOO.
Slechts enkele activiteiten konden worden uitgevoerd, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst,
exposities, fotowandelingen, een excursie naar de dierentuin Artis en een enkele
workshop.

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

http://www.isoo.nu/anbi

Open

Andere activiteiten moesten helaas worden geannuleerd.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

2.520

€

+
€

0

Totaal

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

http://www.isoo.nu/anbi

2.520

€

+

2.290

+
€

1.708

2.290

7.850

1.123

+
8.973

+
€

1.708

€

€

2.520

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

812

Totaal

€

2.520

+
€

8.973

1.683

€

5.000

€

8.973

+

+
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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

€

0

€

0

Financiële baten

€

2.600

€

1.800

Overige baten

€

361

€

2.367

€
€

2.018

3.480

€

+

€
€

2.018

+

+
3.480

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

4.979

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

1.170

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

7.647

€

1.088

€

3.303

2.450

€

2.947

5.561

€

5.397

-582

€

2.250

+

+
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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.

http://www.isoo.nu/anbi

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

http://www.isoo.nu/anbi

Open

