Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Het Veem Theater

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 5 6 5 9

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

Van Diemenstraat 410

Telefoonnummer

0 2 0 6 2 6 0 1 1 2

E-mailadres

zakelijk@veem.house

Website (*)

www.veem.house

RSIN (**)

0 0 8 0 6 9 5 0 5

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Elisabeth van der Velden - Koot

Secretaris

Bram de Jaeger

Penningmeester

Vevi Rine van der Vliet

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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 bevorderen van podiumkunsten in de ruimste zin van het woord. Zij beoogt geen
winst.

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?

Veem House for Performance (hierna Veem) produceert en coproduceert werk van
nieuwe (internationale) makers in dans, performance en mime (hierna
dans/performance/mime). Als huis voor innovatieve ontwik- keling bevragen we de
grenzen van de disciplines en rekken die op. We kijken vanuit het verleden naar de
toekomst: we geven vorm aan overdracht van impliciete fysieke kennis, positionering
van het lichaam in het theater (en ver daarbuiten) en verdieping van fysieke
zeggingskracht.
In Veem bestaan produceren en presenteren naast residenties en onderzoek op het
gebied van performan- ce. We maken ruimte voor verbeelding. We geven tijd,
aandacht en ruimte aan onderzoek, verkenning en experiment. Zowel op de vloer als
achter de schermen. We doen niet aan overproduceren, maar produceren en tonen
vooral voorstellingen die nieuwe perspectieven bieden op bestaande thema’s. We
bieden ruimte voor duurzame ontwikkeling van makers.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden behaald door fondsenwerving, zowel uit publieke en private
middelen. Binnen het kunstenplan 2021-2024 ontvangt Stichting het Veem Theater
structureel geld van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Naast fondsenwerving
heeft de stichting in 2020 ook inkomsten verkregen uit geleverde diensten, inclusief
kaartverkoop voor activiteiten.
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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).

Doelstellingen 2021-2024:
Dans en performance voorstellingen produceren en presenteren die ons nieuwe
perspectieven op het bestaande bieden.
Publiek met uiteenlopende achtergronden actief betrekken bij het ontwikkelen van
kunst en op verschillende manieren deelgenoot maken van het huis.
Het gesprek aanjagen naar aanleiding van de voorstellingen en hun actuele thema’s.
Relevante verbindingen tot stand brengen met partners uit de buurt, het Amsterdamse,
Nederlandse en Europese culturele veld en andere maatschappelijke sectoren
Veem House als een casus en experiment voor alternatieve manieren van organiseren
zien.

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).

Open

Het bestuur ontvangt geen beloning of vacatiegeld. De directie en het personeel
worden betaald op basis van CAO Toneel en Dans.

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.

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

https://veem.house/wp-content/uploads/2022/04/Veem_Bestuurs
verslag-2021_SPREADS.pdf

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

€

20.073

€

8.881

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

20.073

+
8.881

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

120.457

€

+

26.227

+
€

123.067

€

143.140

€

-7.050

€

+

45.381

+
€

-7.050

45.381

52.406

€
2.610

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

150.190

Totaal

€

143.140

78.633

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

87.514

€

42.133

€

87.514

+

+

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en subsidies. De afschrijving
geschiedt lineair in 5 jaar. Wanneer in de loop van het jaar is aangeschaft wordt toch voor een heel jaar afgeschreven. De materiële vaste activa zijn
gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving en subsidies. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de
verwachte levensduur. Wanneer in de loop van het jaar is aangeschaft wordt toch voor een heel jaar afgeschreven. De vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde en staan voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreft de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

248

Som van baten van particulieren

€

248

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

20.000

Baten van subsidie van overheden

€

€

342.262

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

69.602

Som van de geworven baten

€

482.853

€

362.512

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

119.265

€

65.518

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

413.003

€

250

€

250

+

€

+

+
602.118

€

+

€
€

+
428.030
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Activiteitenlasten podiumkunsten

€

429.146

Besteed aan doelstellingen

€

429.146

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

225.611

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

+

€

213.392

€

213.392

€
€

234.331

654.757

€

447.723

€

445.031

€

314.865

Saldo financiële baten en lasten

€

206

€

Saldo baten en lasten

€

-52.433

€

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.

+

+

-19.693

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de
kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.
Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de
diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in
aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Baten
Voor 2021 betreft dat AFK, Kickstart cultuurfonds, en subsidie eenmalige aanvulling op
Kunstenplansubsidie 2017-2020 voor instellingen in zwaar weer als gevolg van de
coronamaatregelen van de Gemeente Amsterdam (waaronder een terugvordering uit
2020 a 19.117 euro).
Lasten
De kosten worden toegerekend op basis van de aard van de kosten waarbij het
onderscheid tussen voorbereiding en uitvoering gerelateerd is aan datum.

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

+

Open

