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publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Nieuw Bach Ensemble

Henk Wilbrink

www.nieuwbachensemble.nl

Ton Bakker

Trompstraat 16, 2851 TE, Haastrecht

Jielis van Baalen

Patrick Haaxma

Nederland

4 1 1 8 2 6 6 0

0

3 0

8 1 6 7 5 7 0 5 7

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

infoNwBE@gmail.com
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

1. De Stichting heeft ten doel: 
- het doen uitvoeren van klassieke muziek voor koor en orkest; 
- het verzorgen van concerten waaronder ook voor specifieke doelgroepen; 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van 
concerten. 
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

We organiseren jaarlijks een aantal concerten. Vaste onderdeel van de jaarlijkse 
programmering zijn uitvoeringen in de Goede Week  van de Johannes Passion van 
J.S. Bach in Amersfoort, Amsterdam en Utrecht. We proberen daarbij zo trouw 
mogelijk aan de bron blijven, zo authentiek mogelijk uitvoeren is de broncode. 
Daarnaast organiseren we concerten voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor 
ouderen en lichamelijk beperkten die niet zo gemakkelijk meer naar een concert kan 
komen. Daarbij  maken we  gebruik van diverse organisaties en netwerken om deze 
doelgroep te bereiken en hen naar de voorstelling te brengen en te begeleiden.  
De concerten vinden plaats onder leiding van artistiek leider Krijn Koetsveld. Zonodig 
worden professionele instrumentalisten en vocale solisten ingehuurd. Voor het koor 
hebben we de beschikking over een kaartenbak met gevorderde amateurs.  
 
Zie Meerjarenplan 2015-2020. Dit plan is vanwege corona nog niet geactualiseerd. 
Actualisatie zal plaatsvinden in seizoen 2021/2022. 

Kaartverkoop voor concerten 
Bijdragen van Vrienden 
Projectsubsidies 
Sponsoring
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

De bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Gepland voor 2020 waren uitvoeringen van de Johannes Passion en een 
maatschappelijk project (bestaande uit drie verschillende concerten). 
Beide producties voor 2020 zijn vanwege corana afgelast. 
De activiteiten hebben vooral bestaan uit het op correcte manier afhechten van reeds 
aangegane verplichtingen. Zo waren voor de Johannes Passion al meer dan 500 
kaarten verkocht, en boden we kaartkopers de mogelijkheid om hun ticket te doneren, 
om om te boeken naar 2021 of om restitutie te vragen voor kaartjes. 
Eind 2020 moesten we helaas wederom besluiten de uitvoeringen van de Johannes 
Passion in 2021 te annuleren. Wel is besloten om in plaats daarvan drie digitale 
masterclasses rond de Johannes Passion te organiseren.

De verkregen inkomsten worden besteed aan het realiseren van concerten. 
Het vermogen wordt aangehouden op een bankrekening.

Open

Open
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Activa
Passiva

2 
Balans

+

+
+

+

+

+
+

++

+

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
€

€

€

€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€€€

€

€
€€€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

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

en.

8.000
8.000

15.142

458
679

20.564

-3.036
-8.154

0

20.564
525

20.564

12.106
-8.154

20.564

3150 0

210

0

525

525

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

D
e vorm

ing van de bestem
m

ingsreserves in 2021 is hierna toegelicht bij de staat van baten en lasten. 
O

nder "overige reserves"  is het eigenverm
ogen verantw

oord. D
at is, door het positieve resultaat over het jaar 2020, verbeterd. 

D
e post langlopende schulden betreft achtergestelde leningen. C

onform
 het bepaalde als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 Burgerlijk W

etboek zijn deze 
leningen achtergesteld voor w

at betreft de aflossingen, bij alle vorderingen en/of toekom
stige borgstellingen w

elke derden op het N
ieuw

BachEnsem
ble 

hebben en/of zullen krijgen uit w
elke hoofde dan ook.   

Kortlopende schulden betreffen de posten crediteuren en nog af te dragen BTW
 over Q

-4 2020. 
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

4.419 22.753

10.038

10.038 0

1.937 1.541

8.318 1.950

8.318 1.950

2020 2019 (*)

24.712 26.244

722

639

2.325

320

9.029

507

20.350

370

5.118 -4.012

15.588

19.594 30.256
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3 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.

De producties voor 2020 zijn vanwege corana afgelast. Voor beide producties was een 
groot deel van de inkomsten reeds gerealiseerd.  
De kaartkopers voor de Johannes Passion konden kiezen voor donatie, omboeken 
naar volgend jaar of geld terug. Voor de vouchers is een bestemmingsreserve 
ingesteld. Niet alle kaartkopers hebben gereageerd. Hun kaartjes zijn meegenomen als 
inkomsten 2020.  
Voor het maatschappelijk project was een voorschot van 80% van de subsidie reeds 
ontvangen. Er is toestemming dit bedrag voor toekomstige productie in te zetten; 
hetzelfde geldt voor een reeds ontvangen sponsorbijdrage. Deze bedragen zijn, onder 
aftrek van de gemaakte kosten  oor het afgelaste project, toegevoegd aan een 
bestemmingsreserve.  
De vorming van de bestemmingsreserves is in de staat van baten en lasten 
verantwoord onder "overige lasten". 

http://www.nieuwbachensemble.nl/financieel.html Open


