Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Pier21

Nummer Kamer van
Koophandel

5 4 8 8 7 3 0 5

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

Harlingersingel 11 8913CJ Leeuwarden

Telefoonnummer

0 6 2 8 8 0 8 6 6 1

E-mailadres

info@pier21.nl

Website (*)

www.pier21.nl

RSIN (**)

8 5 1 4 7 8 9 0 6

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)

1 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
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Maaike Elbrich Jacoba Beckers

Algemeen bestuurslid

David Lelieveld

Overige informatie
bestuur (*)

Pier21 heeft een Raad van Toezicht model. Waarbij beide bestuurders
alleen/zelfstandig bevoegd zijn

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?

Het realiseren van theaterprojecten voor iedereen in binnen- en buitenland en
combineert in haar projecten sociale- en maatschappelijke thema's met verschillende
kunstdisciplines zoals dans, muziek, film en theater

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?

Pier21 beoogt haar doel te breiken door onder meer:
- maken van voorstellingen in het Fries of meertalig
- maken van reisvoorstellingen langs dorpshuizen en theaters door heel Fryslân en
daarbuiten
- maken van voorstellingen op bijzondere locaties
- maken van voorstellingen in het basisonderwijs
- organiseren van Verhalenavond
- organiseren van een evenement op het snijvlak kunst en maatschappij
Iedere productie van Pier21 is geïnspireerd op een maatschappelijk thema of een
waargebeurd verhaal. Het zijn lokale verhalen met universele thema's voor een breed
publiek. Door de afwisseling van diverse producties, sommige betaald, andere gratis
én het spelen van onze voorstellingen op locaties door heel Fryslân zorgt ervoor dat
we daadwerkelijk dat brede publiek trekken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Pier21 krijgt een meerjarige (2021-2024) subsidie van de provincie Fryslân. Verder
ontvangt de organisatie de inkomsten uit kaartverkoop en verkoop van de
voorstellingen. Voor iedere productie worden aanvullend fondsen geworven.
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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.

Alle inkomsten worden uitgegeven aan het doel van de stichting (het maken van
theatervoorstellingen en evenementen). Pier21 heeft geen winstoogmerk

https://www.pier21.nl/201711/wp-content/uploads/2020/12/beleid
splan_pier21-_openbaar.pdf

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

Het beloningsbeleid is volgens de CAO Dans en Toneel

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 voor de activiteiten het jaarverslag

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

Open

Open
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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

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

11.444

1.177

€

+

€

11.444

Voorraden

€

991

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

222.605

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
1.177

€

+
€

80.090

+
287.953

+
Totaal

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

€

308.594

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

115.000

30.000

€
35.667

€

+

21.137

+
€

150.667

51.137

207.863

€

297.150

31-12-2021

€

€
73.554

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

157.927

Totaal

€

308.594

+
€

289.130

€

237.993

€

289.130

+

+

Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
De vorderingen bestaan met name uit af te rekenen subsidies en gefactureerde omzet uit voorstellingen. De schulden zijn allen kortlopend en betrefen
met name vooruitontvangen recettes, vooruitontvangen subsidies en te ontvangen facturen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

267.144

€

Subsidies van overheden

€

393.035

€

84.050

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

226.688

€

162.234

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

619.723

€

246.284

Baten sponsorbijdragen

€

28.910

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

3.155

€

10

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

€
€

3.155

+

+
10

€
€

101.622

92.357

+

+

€

1.020.554

€

338.651

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

190.923

€

51.762

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

99.888

€

20.269

Personeelskosten

€

610.633

€

220.102

Huisvestingskosten

€

6.060

€

2.250

Afschrijvingen

€

967

€

0

Financiële lasten

€

1.215

€

429

Overige lasten

€

11.337

€

6.097

Som van de lasten

€

921.023

€

300.909

Saldo van baten en lasten

€

99.531

€

37.742

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking
hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Ondanks veel beperkende maatregelen vanwege COVID-19 heeft Pier21 nog veel
activiteiten door kunnen laten gaan. Daarentegen moest vaak met een kleine capaciteit
qua publiek worden gespeeld. Gederfde inkomsten en extra kosten zijn
gecompenseerd door extra bijdragen van subsidienten en fondsen.
Het overschot is grotendeels in bestemmingsreserves ondergebracht ter dekking van
van consequenties van COVID-19 in de nabije toekomst.

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

Open

