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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
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.
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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?
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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).



04 van 06

Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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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
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting PS theater
	13: Bastiaan Vinkenburg - voorzitter Raad van Toezicht
	5: www.pstheater.nl
	15: Steven den Ouden - lid Raad van Toezicht (specialist financiën)
	2: Raamsteeg 2 A,  2311PL  Leiden
	4_EM: info@pstheater.nl
	14:  Koen Brakenhoff - vice voorzitter Raad van Toezicht
	16: Fokka Deelen - lid Raad van Toezicht
	17: Suzanne IJsselmuiden - Lid Raad van Toezicht
	10: Nederland
	1_KVK: 27374520
	11_A4: 4
	12_A4: 
	7: [Kunst en cultuur - Podiumkunsten]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 822170516
	3_TEL: 0683699719
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	51_ML: Het produceren en coproduceren van theatervoorstellingen binnen en buiten het reguliere theater in Nederland en daarbuiten en daarmee landelijke bekendheid te verwerven. Het ontwikkelen van een artistieke signatuur en daarmee een plaats te verwerven binnen en een bijdrage te leveren aan het bestaande theaterbestel, door nieuwe verbindingen aan te gaan met kunstenaars uit diverse disciplines, kunstinstellingen en publiek uit verschillende lagen van de bevolking.
Het begeleiden van jonge theatermakers op artistieke, productioneel en financieel gebied.
	53_ML: Plannen periode 2021-2024
we duiken in maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor heel Nederlanden betrekken gemeenschappen uit de samenleving die met die vraagstukken te maken hebben 
We ontwikkelen meet-ups, stadsprojecten en locatieproducties die op verschillende manieren reflecteren op die vraagstukken en gaan hiervoor samenwerkingen aan met nieuwe theatermakers; tekstschrijvers, acteurs, muzikanten en cross-mediale makers
We ontwikkelen onze marketingstrategie met nadrukkelijke aandacht voor nieuw publiek vanuit de gemeenschappen en nieuw en divers publiek vanuit een landelijke zichtbaarheid
Concrete doelen: we doen veldonderzoek bij drie gemeenschappen. We realiseren drie locatieproducties gebaseerd op dit veldonderzoek. We organiseren twee tot drie Meet ups per jaar i.s.m. een gastmaker. We betrekken uit iedere gemeenschap 50 personen bij onze projecten. we richten ons op het bereiken van nieuw en landelijk publiek

	54_ML: PS theater ontvangt een meerjarige subsidie van de gemeente Leiden. Daarnaast doen wij aanvullend voor onze activiteiten een groot beroep op private fondsen.
Overige inkomsten bronnen zijn:
inkomsten uit kaartverkoop, inkomsten uit samenwerkingsverbanden, en donaties van de PS Vrienden. In 2021 zijn we een driejarige traject gestart in het kader van creative funding. 
	56_ML: PS theater werkt met een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht doen dit onbezoldigd.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de artistieke en zakelijke leiding en de dramaturg. Zij worden betaald conform de CAO toneel en dans. 
Dit geldt ook voor de overige medewerkers die ofwel in loondienst ofwel als zzp-er werken. 
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	10_GT: 72936
	5_GT: -1681

	2: 
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	10_GT: 72936

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 2020 sloten we af met een positief resultaat. Een groot deel van dit positieve resultaat (€ 85000 bestemmingsreserve) is bestemd voor kosten m.b.t. projecten van 2020 die we noodgedwongen vanwege Covid19 hebben moeten verplaatsen naar het eerste halfjaar 2021. De komende jaren willen we onze continuïteitsreserve geleidelijk aan opbouwen tot zo'n 10% van onze jaaromzet. 
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	3_ML: Ten opzichte van 2019 zijn de personele en materiële kosten in 2020 lager. Dit heeft alles te maken met het verplaatsen van de activiteiten van 2020 naar 2021, vanwege de maatregelen ten gevolge van Covid19. 
Het gevolg is dat we aan het eind van het jaar eindigen met een hoog positief resultaat Dit is echter geflatteerd, omdat een groot deel van dit positieve saldo geoormerkt is voor de projecten die naar 2021 zijn verplaatst. Om die reden hebben we van deze € 89782 een bedrag van € 85000 opgenomen als voorziening voor de projecten in 2021. 
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