Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Ateliers 63

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 2 0 1 2

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

Stadhouderskade 86, 1073 AT Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 6 7 3 9 3 5 9

E-mailadres

office@de-ateliers.nl

Website (*)

http://www.de-ateliers.nl

RSIN (**)

0 0 1 0 2 1 3 7 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

X.J. Karskens

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Stichting Ateliers 63 kent een Raad van Toezicht-model, de directeur-bestuurder geldt
als algemeen bestuurder.

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 stelt zich ten doel bij te dragen tot de vorming van beeldende kunstenaars
aan het begin van hun professionele carrière, door bevordering van de zelfontwikkeling
onder deskundige begeleiding van vooraanstaande kunstenaars die de verschillende
diciplines in de hedendaagse kunst vertegenwoordigen.

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?

De stichting tracht haar doel te bereiken door het beschikbaar stellen van atelierruimtes
aan talentvolle kunstenaars aan het begin van hun professionele carrière en hen te
laten begeleiden door ervaren vakgenoten, alsmede door andere relevante activiteiten
van/voor de deelnemers.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van De Ateliers zijn hoofdzakelijk afkomstig uit drie bronnen. Naast het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt De Ateliers financieel
ondersteund door het in 2005 opgerichte Stichting Ateliers Support Fund (ASF), dat
zich ten doel stelt geldmiddelen te werven om de continuïteit van de werkzaamheden
van De Ateliers te waarborgen. Begunstigers van het ASF zijn o.a. kunstverzamelaars,
bedrijven, cultuurfondsen, instellingen en ondernemingen. Verder weet De Ateliers
eigen inkomsten te genereren uit o.a. de aanmeldingen van aspirant deelnemers, de
atelierbijdrage van de deelnemers, en recette bij publieksactiviteiten.
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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).

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting

https://www.de-ateliers.nl/wp-content/uploads/2021/07/De-Atelier
s-activiteitenplan-2021-2024.pdf

Open

De directeur-bestuurder ontvangt, net als overig personeel, een marktconform salaris
gebaseerd op de salarisschaal van Rijksoverheid. Toezichthouders van de stichting
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

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://www.de-ateliers.nl/wp-content/uploads/2021/07/Activiteite
nverslag-De-Ateliers-2020-def.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
322.101

+
322.101

€

321.608

€

166.242

€

487.850

Continuïteitsreserve

€

45

€

45

Bestemmingsreserve

€

330.576

€

364.094

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

392.630

€

+

141.981

+
€

559.253

€

881.354

€
€

+

-22.599

+
€

330.621

341.540

255.258

€
166.623

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

322.372

Totaal

€

881.354

228.361

+
€

€

178.427

€

224.054

€

141.068

€

885.089

397.239

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

885.089

+

+

Activa:
Onder de materiële vaste activa valt o.a. het monumentale pand waarin de stichting is gevestigd, en een klein percentage afschrijving apparatuur. Met
ingang van boekjaar 2017 is afschrijving op het pand gestopt ivm een substantieel afwijkende WOZ-waarde.
De financiële vaste activa 2019 vallen in boekjaar 2020 onder vlottende activa. Dit betreft een waarborgsom gedeponeerd bij Gemeente Amsterdam. De
waarborgsom is uitbetaald in januari 2021.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Passiva:
De gevormde bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar vermogen van de stichting. De voorziening groot onderhoud is gevormd ter egalisatie van de
kosten op basis van het meerjaren onderhoudsplan voor de instandhouding van het monumentale pand.
De langlopende schulden in 2019 vallen in boekjaar 2020 onder kortlopende schulden. Dit betreft de resterende hypothecaire geldlening die in januari
2021 is afgelost.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

188.520

€

195.559

Subsidies van overheden

€

717.508

€

697.346

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

2.750

Baten van subsidies

€

720.258

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

228.118

Giften

€

228.118

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

+

€

0

€

697.346

€

219.880

€

219.880

€

10.000

0

+

€

1.146.896

€

1.112.785

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

500.348

€

481.007

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

4.043

€

2.347

Personeelskosten

€

497.172

€

508.079

Huisvestingskosten

€

148.954

€

143.020

Afschrijvingen

€

1.289

€

844

Financiële lasten

€

6.009

€

7.683

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

1.157.815

€

1.142.980

Saldo van baten en lasten

€

-10.919

€

-30.195

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

+

€

+
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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.

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen gehad met de gevolgen van het
coronavirus. De Ateliers voorzag in een forse daling van de publieksinkomsten. Deze
zijn echter beperkt gebleven.
De hoofdactiviteiten van de stichting, namelijk het selecteren, begeleiden en
(financieel) ondersteunen van twintig talentvolle kunstenaars aan het begin van hun
professionele carrière, zijn in 2020 voortgezet met inachtneming van de geldende
maatregelen. De kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven, enkele kleine verschuivingen
daargelaten.
In 2020 is er een verlies gerealiseerd van € 10.919, dit verlies wordt gedekt vanuit de
bestemmingsreserve voor tentoonstellingskosten, omdat dit het bedrag is wat extra is
uitgegeven voor tentoonstellingskosten in 2020 (ten opzichte van de begroting).

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

https://www.de-ateliers.nl/wp-content/uploads/2021/07/Jaarcijfers
-Stichting-Ateliers-63-2020.pdf

Open

