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Stichting CultuurFonds de Hof

Nummer Kamer van Koophandel 66379881

Contactgegevens

Adres Hofmeijerstraat 52 Oldenzaal

Telefoonnummer secretaris

E-mailadres ljmsmidt@outlook.com

Website https://www.stichtingcultuurfondsdehof.nl

RSIN 856523975

Actief in sector cultuur

Actief in Nederland

Aantal medewerkers, betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar 0

Aantal vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor de instelling 3

Statutair bestuur van de instelling vanaf

2021 1-mei-22

Voorzitter: J. Flokstra W. van Beurden

Secretaris: R. Lubberding L.J.M. Smidt

Penningmeester: W. van Beurden L.J.M. Smidt

Algemeen bestuurslid K. Jolink K. Jolink

Overige informatie vacature vacature

Doelgroep algemeen publiek

Doelstelling

De stichting CultuurFonds de Hof heeft als doel het verstrekken van bijdragen aan of financiële

ondersteuning van culturele activiteiten met een in  hoofdzaak profaan karakter, uit te voeren

in de Hofkerk te Oldenzaal.

Hoofdlijnen beleidsplan

Welke werkzaamheden verricht de instelling? 

Het beoordelen van aanvragen en het toekennen van bijdragen

Wanneer worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Na een ontvangen aanvraag volgens een op de website gepubliceerd reglement

en een standaard aanvraagformulier.

Hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

De toekenning van bijdragen maakt het de artiesten beter mogelijk de 

culturele activiteiten uit te voeren.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

Uit rente op het eigen vermogen

Giften

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?

Culturele activiteiten

Het vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening bij de bank

Url van het beleidsplan

https://www.stichtingcultuurfondsdehof.nl/anbi.htm
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Beloningsbeleid

Statutair ontvangen de bestuursleden geen beloning. Wel kan een vergoeding voor

gemaakte kosten worden toegekend. De stichting heeft geen medewerkers in 

loondienst.  Vrijwiligers kunnen een fiscaal vrijgestelde vergoeding ontvangen.

Activiteitenverslag

Het bestuur heeft zich actief bezig gehouden met het ondersteunen van de cultuur in

Oldenzaal met financiele bijdragen. Hiertoe heeft het bestuur zoveel mogelijk 

bekendheid gegeven aan de taken via de media en andere kanalen. Voor het tweede

jaar op rij zijn de culturele activiteiten dit jaar helaas sterk achtergebleven vanwege

Corona. 

Er zijn in het jaar 2021 twee aanvragen voor financiele ondersteuning ingediend. In 

beide gevallen is de subsidie door de stichting toegekend. De eerste activiteit betrof

een fototentoonstelling met boekpresentatie met de titel:"Het was zo stil in mij", dat 

met 70 gasten een goed bezochte middag was. Het tweede evenement betrof een 

Kerstconcert van het Stadsjongenskoor dat via livestream mee te beleven was. 

Aangezien dit concert in het jaar 2020 geen doorgang kon vinden had de stichting de 

toezegging gedaan dat zij in het jaar 2021 opnieuw een aanvraag mochten indienen,

waarvan dankbaar gebruik is gemaakt.

Er zijn in 2021 geen subsidieaanvragen afgewezen.
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Balans per 31 december
(na onttrekking bestemming resultaat)

Activa 2021 2020

Immateriële vaste activa -€                        -€               

Materiële vaste activa -€                        -€               

Financiële vaste activa -€                        -€               

Voorraden -€                        -€               

Vorderingen en overlopende activa 3€                            2€                   

Effecten -€                        -€               

Liquide middelen

RABO rekening courant 326€                       2.152€           

RABO doelreserveren 21.000€                 22.620€         

Totaal 21.329€                 24.774€         

Passiva 2021 2020

Reserves

Continuiteitsreserve 22.264€                 23.498€         

Resultaat 2021 -946€                      -1.233€         

Tussensaldo na onttrekking resultaat boekjaar 21.319€                 22.264€         

Bestemmingsreserve -€                        -€               

Herwaarderingsreserve -€                        -€               

Overige reserves -€                        -€               

Bestemmingsfondsen -€                        -€               

Voorzieningen -€                        2.500€           

Langlopende schulden -€                        -€               

Kortlopende schulden 10€                         10€                 

Totaal 21.329€                 24.774€         

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Continiuteitsreserve 21.319€         

Stand op 1 januari 22.264€                 

Af: onttrekking resultaat dit boekjaar -946€                      

Stand 31 december 21.319€                 

Voorziening -€               

Stand op 1 januari 2.500€                    

Bij: toevoeging dit boekjaar -€                        

Af: afboeking i.v.m. uitkering aan de Hofkerk conform toezegging 2.500€                    

Stand 31 december -€                        
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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 -€                        -€               

Baten van subsidies -€                        -€               

Baten van sponsorbijdragen -€                        -€               

Nalatenschappen -€                        -€               

Bijdragen van loterijinstellingen -€                        -€               

Overige giften -€                        -€               

Giften -€                        -€               

Financiele baten 3€                            2€                   

Overige baten -€                        -€               

Financiele en overige baten 3€                            2€                   

Som van de baten 3€                            2€                   

Lasten

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) -€                        -€               

Verstrekte subsidies & giften 550€                       900€              

Aankopen en verwervingen -€                        -€               

Communicatiekosten 214€                       144€              

Personeelskosten -€                        -€               

Huisvestingskosten -€                        -€               

Afschrijvingen -€                        -€               

Financiele lasten 119€                       119€              

Overige lasten 66€                         72€                 

Som van de lasten 949€                       1.235€           

Saldo van baten en lasten -946€                      -1.233€         
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Bestemming resultaat

Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur.

Voorgesteld wordt het resultaat in mindering te brengen op de continuiteitsreserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden die invloed hebben op

het resultaat over het jaar 2021 en/of de balans einde boekjaar.

Twee bestuursleden, te weten de voorzitter en de secretaris zijn per 1 mei 2022

afgetreden wegens het aanvaarden van bestuursfunctie elders.

Per 1 mei 2022 is een nieuw bestuurslid toegetreden. De bestuurstaken zijn 

per 1 mei 2022 opnieuw verdeeld.

Bevindingen kascontrolecommissie

De financiële administratie en onderliggende belegstukken zijn door mij gecontroleerd

en in orde bevonden.

Voorgesteld wordt om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid

en de penningmeester te bedanken voor de door hem verrichte werkzaamheden.

Oldenzaal, 12 juli 2022

K. Jolink

Bevestiging

De balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over het jaar 2021 zijn 

in de vergadering van het Bestuur van de Stichting CultuurFonds de Hof goedgekeurd en

de bestemming van het resultaat is vastgesteld.

Overdracht bestuur

De overdracht van de functies van voorzitter en de secretaris heeft plaatsgevonden.

Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld en de aftredende bestuursleden hebben 

verklaard dat zij geen verplichtingen zijn aangegaan die het nieuwe bestuur niet bekend zijn.

Oldenzaal, 12 juli 2022

voorzitter secretaris


