Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Kazerne Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 3 6 8 8 8 4

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

Bezoekadres: Paradijslaan 8, 5611 KE Eindhoven

Telefoonnummer

0 4 0 2 0 7 3 7 3 0

E-mailadres

info@kazerne.com

Website (*)

www.kazerne.com

RSIN (**)

8 5 3 0 0 8 0 4 8

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Expositie
- 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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J.W.M. Geurts

Algemeen bestuurslid

K. Rijnbeek

Overige informatie
bestuur (*)

Raad van Toezicht model: M.J. Houben (Voorzitter RvT), E.M.J. Borgers (Secretaris
Penningmeester RvT), J.O. Dieleman (Lid RvT)

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?

1. Als onafhankelijke cultureel/maatschappelijke organisatie een podium bieden aan de
creatieve industrie. Bijdragen aan de zichtbaarheid en beleving van de toegevoegde
waarde van de creatieve industrie onder andere door exposities, presentaties en
intersectorale projecten. Het organiseren en faciliteren van projecten en verbindingen
tussen de creatieve industrie onderling en met andere economische sectoren. Het
realiseren en faciliteren van een ontmoetingsplaats voor de creatieve industrie
onderling en met andere economische sectoren en het stimuleren van die ontmoeting.
Ondersteuning van (jonge) creatieve talenten.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inzamelen en
besteden van gelden overeenkomstig haar doelstellingen.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die
erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.
4. De Stichting zal de Governance Code Cultuur toepassen

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?

EXPOSEREN: Jaarlijks realiseert de stichting 3-9 indringende exposities die de
betekenis van design visualiseren, een toegankelijke basis voor reflectie vormen en
aanleiding geven tot gesprek over de betekenis van het vakgebied. Het publiek krijgt
op een toegankelijke manier recente ontwikkelingen in design gepresenteerd terwijl
voor de makers aandacht wordt gegenereerd bij (inter)nationale pers, musea, galeries
en potentiële opdrachtgevers.VERBINDEN De stichting koppelt verschillende
leefwerelden en netwerken om de meerwaarde van design als aanjager van innovatie
te onderbouwen. Jaarlijks 46 EHV-Innovation-Café lezingen/demonstratie met
aansluitend een informele netwerkborrel, 3 Labprojecten, praktische samenwerkingen
tussen ontwerpers en het regionale MKB, 20 loyaliteits- en 3 meet-the-designer events.
VERDIEPEN: Om de rol van design te benadrukken delen we ervaring, inzicht,
inspiratie en kennis. De stichting organiseert inspiratiessessies, partnerbijeenkomsten,
verzamelaars- en Design Thinking workshops en rondleidingen. TALENT
ONTWIKKELING: om talent te ondersteunen reikt de stichting jaarlijks een Award uit.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. rente;
d. leningen;
e. alle andere verkrijgingen en baten zoals pubieksinkomsten.
NB. Kazerne is bewust als culturele onderneming opgezet. Alle activiteiten vinden
plaats op een ondernemend fundament van een sfeervolle horeca-voorziening:
Kazerne beschikt over 2.000 m2 tentoonstellingsruimte waarin je eet, drinkt en verblijft
tussen de expositie. Om het ondernemende fundament van het cultureel/
maatschappelijke concept te kunnen realiseren is voor de horeca-exploitatie een BV
opgericht. Hiervan is programmastichting Kazerne Foundation 100% aandeelhouder.
Daarmee is verankerd dat winst exclusief terugvloeit naar de inhoudelijke activiteiten.
Het is belangrijk te benadrukken dat Kazerne geen commercieel horecaconcept-plus
is. Kazerne is een culturele, design georiënteerde organisatie. De horeca-activiteiten
staan nadrukkelijk op zichzelf.
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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.

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

Het vermogen van de programmastichting wordt gevormd door subsidies en donaties,
schenkingen, erfstellingen en legaten, rente, leningen, alle andere verkrijgingen en
baten. Niemand mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn
of haar eigen vermogen. Jaarlijks worden begrotingen vastgesteld. Er worden alleen
verplichtingen aangegaan waar een dekking tegenover staat. Minstens één maal per
kwartaal worden inkomsten en uitgaven door het bestuur gecontroleerd. Daarnaast ziet
het bestuur toe op de fondsen- en sponsorwerving. De stichting is BTW-plichtig.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-kazerne-foundation/

Open

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. De
Directeur/bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden een marktconforme
vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst. Vast personeel
(directie-assistent, productie-, communicatie- en relatiemedewerkers) wordt ingehuurd
via de aan de stichting gelieerde BV, het beloningsbeleid is conform de horeca CAO.
Incidentele werkzaamheden worden op projectbasis ingehuurd.

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.

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-kazerne-foundation/

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

188

Financiële vaste activa

€

1

€

189

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

426

€

1

€

427

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

343.670

€

+

92.186

+
€

554.751

€

554.940

€

+

-266.422

+
€

-261.139

-266.422

342.719

€
211.081

-261.139

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

386.654

€

376.654

Kortlopende schulden

€

429.425

€

325.100

Totaal

€

554.940

€

435.332

434.905

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

435.332

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-kazerne-foundation/

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

171.320

Baten van subsidies

€

171.320

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

140.258

€

140.258

€
€

0

+
0

€
€

66.754

59.649

+

+

€

238.074

€

199.907

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

139.915

€

119.525

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

238

€

238

Financiële lasten

€

10.338

€

2.740

Overige lasten

€

13.300

€

15.538

Som van de lasten

€

232.791

€

199.880

Saldo van baten en lasten

€

5.283

€

27

Som van de baten

Lasten

+

€

69.000

61.839

€

+

+
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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://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-kazerne-foundation/

Open

