Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Melanie
3 4 2 8 9 8 9 9

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

`bloemgracht 174
0 6 2 2 9 7 8 2 8 4

E-mailadres

info@stichtingmelanie.nl

Website (*)

www.stichtingmelanie.nl

RSIN (**)
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

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marcelle Kuiper

Secretaris

Paul Runderkamp

Penningmeester

Paul Runderkamp

Algemeen bestuurslid

Inge van Asperen de Boer

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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 Melanie stelt zich ten doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van
cultuur in Nederland,
met name met betrekking tot de podiumkunsten. Het accent ligt op toneelproducties.
Het geringe succes in het vinden van projecten over communicatie in de medische
wereld, waar-aan de
stichting een betekenisvolle bijdrage had willen leveren, heeft de stichting doen
besluiten om geen actief
beleid op die oorspronkelijke doelstelling meer te richten. Vanzelfsprekend zullen wij
aanvragen op dat
gebied serieus in overweging blijven nemen

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?

Uitvoering beleid
De particulier gefinancierde Stichting Melanie heeft zich vanaf haar oprichting op 24
december 2007 gericht
op (jonge) talentvolle theatermakers om hen in staat te stellen gedurfde en
oncon-ventionele producties te
maken. De Stichting Melanie levert hiermee een niet te onderschatten bijdrage aan de
diepte en breedte van de
Nederlandse podiumkunsten. Door deze focus draagt de stichting bij aan een volgende
generatie avontuurlijke
en getalenteerde theatermakers. De uitvoering van het beleid van de Stichting Melanie
gebeurt door directe
ondersteuning van jonge toneelschrijvers, regisseurs en acteurs. Daarnaast
ondersteunt de Stichting Melanie
een aantal productiehuizen zoals bijvoorbeeld Via Rudolphi, Likeminds, Bellevue en
Frascati in Amsterdam en
Toneelschuur Producties in Haarlem. De Stichting Melanie ontvangt van één enkele
donateur de financiële
middelen om haar werk te kunnen doen. Stichting Melanie werft geen gelden van
derden.
Deze
donateur
heeft
jaarlijkse
bijdrage
verhoogd om de Stichting Melanie meer
Jaarlijkse
donatie
vande
één
particuliere
schenker
armslag te geven,
nu de overheid zich aan het terugtrekken is.
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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).

Ondersteuning theatermakers
Nederlandse (jonge) theatermakers worden volgens de Stichting Melanie niet
voldoende gestimu-leerd tot
het maken van uitdagend en experimenteel werk. De bevordering van cultuur en kunst
in Nederland is voor
een groot deel in handen van de (lagere) overheid en de door haar gesteunde
fondsen. Diverse commissies
beslissen welke culturele pro-jecten worden ondersteund. De inhoudelijke
voorwaarden hiervoor worden eens
in de vier jaar bepaald en zijn afhankelijk van de politieke kleur. Ook de hoogte van de
subsidies aan cultuur
wordt politiek bepaald.
De podiumkunsten zijn zeer hard geraakt door de ’Zijlstra-kaalslag’.
Productiehuizen en broed-plaatsen zijn,
op een enkeling na, opgeheven. Ook theaters zijn gekort en gedwongen een
www.stichtingmelanie.nl
Open
con-servatief beleid te voeren
met overwegend bekende namen en gezelschappen. Het vinden van een podium
vooral voor aankomende
theatermakers, die zich nog moeten bewij-zen, is een hele opgave. Festivals bieden
soms een uitkomst, maar
de
is vele ontvangen
malen groter
danbeloning
het aanbod.
De vraag
besturuders
geen
of onkostenvergoeding
Uitvoering beleid
De particulier gefinancierde Stichting Melanie heeft zich vanaf h

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 website van de stichting geeft een activiteiten verslag per jaar

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

www.stichtingmelanie.nl

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

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

204.494

€

+
€

325.598

+
325.598

+
Totaal

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

€

204.494

www.stichtingmelanie.nl

204.494

€

+
€

€

204.494

+

325.598

+
€

204.494

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

325.598

325.598

+
204.494

+
€

325.598
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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

€

200.000

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€

200.000

200.000

€

200.000

72

€

212

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

200.072

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

126

Overige lasten

€

3.033

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

200.212

€
€

307.324

271.500

€

146

€

991

310.484

€

272.636

-110.411

€

-72.424

+

+
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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.

Overige lasten zijn IT kosten.
Zie verder www.stichtingmelanie.nl

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

www.stichtingmelanie.nl

Open

