Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting 't Mozaïek, sociaal, cultureel en educatief centrum Wijchen
4 1 2 6 1 5 0 7

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

Campuslaan 6
0 2 4 6 4 5 0 4 5 5

E-mailadres

linda.malipaard@mozaiekwijchen.nl

Website (*)

www.mozaiekwijchen.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 9 1 9 7 2 2

- Primaire sector - 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

van der Knaap, J.W.M.

Secretaris

Ruiken, H.M.H.M.

Penningmeester

Philipsen, P.A.

Algemeen bestuurslid

Strik, C.J.J.

Algemeen bestuurslid

van den Oosterkamp, M.

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 toegankelijk maken, stimuleren en (doen) organiseren van activiteiten en
evenementen op sociaal, cultureel en educatief gebied; het toegankelijk maken en
(doen) organiseren van een divers en vernieuwend aanbod aan podiumkunsten in
theater 't Mozaïek en in het CuItureeI Lunchcafe; het beheren, onderhouden en
exploiteren van het gebouw en voorzieningen, alsmede het bij het gebouw behorende
terrein en aanhorigheden; het programmeren van theatervoorstellingen en sociale,
culturele en educatieve activiteiten en evenementen in brede zin; het beschikbaar
stellen en/of verhuren van ruimten en voorzieningen aan een breed scala van
maatschappelijke dienstverleners en aan een beperkt aantal zakelijke ondernemers;
het ter beschikking stellen en uitbaten van een Cultureel Lunchcafe; het werven van
fondsen o.a. door fundraising en sponsoring; het doen van aanvullende investeringen
voor onderhoud en voorzieningen; het verrichten van alle verdere handelingen die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel gesteld.

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?

We verhuren en faciliteren passende en toegankelijke ruimtes op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 23.00 uur en op zaterdag van 7.30 tot
13.00 uur.
We initiëren, ondersteunen en organiseren sociale, culturele en educatieve projecten
en evenementen op werkdagen maar ook in het weekend.
We bieden ontspanning en verrijking door het programmeren van inspirerende,
uitdagende en prikkelende theatervoorstellingen en activiteiten op werkdagen en in het
weekend.
Wij bieden gedurende de openingstijden van het gebouw verblijfsruimte in onze
Huiskamer en bieden op werkdagen van 11.00 tot 15.00 uur in ons Cultureel
Lunchcafé ruimte voor ontmoeting en versterking van de innerlijke mens.
Deze werkzaamheden dragen alle bij om inwoners en maatschappelijke organisaties
uit de regio Wijchen te versterken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten uit verhuur en service.
Inkomsten uit verkoop theaterkaarten.
Inkomsten uit projecten en evenementen.
Inkomsten uit horeca en het Cultureel Lunchcafé.
Inkomsten van sponsoren.
Inkomsten uit subsidie van de gemeente.
Inkomsten uit subsidie van de provincie.
Inkomsten uit coronaregelingen het Rijk.
Inkomsten uit fondsenwerving.
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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.

https://www.mozaiekwijchen.nl/wp-content/uploads/Mozaiek-in
-bedrijf-beleidsplan.pdf

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

Beloningsbeleid personeel conform de cao Nederlandse Podia
Beloningsbeleid bestuur conform een bescheiden onkostenvergoeding van €600,- per
bestuurslid per jaar.

Open

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.mozaiekwijchen.nl/wp-content/uploads/Activiteiten
verslag-2021-A4-1.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

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

214.480

212.566

€

+

€

214.480

Voorraden

€

4.370

€

3.760

Vorderingen &
overlopende activa

€

108.519

€

81.200

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
212.566

€
459.444

€

+
€

397.484

+
€

572.333

482.444

+
Totaal

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

€

786.813

Passiva

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

-111.586

€

-50.520

Bestemmingsreserve

€

5.040

€

3.360

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
-106.546

€

-47.160

Bestemmingsfondsen

€

248.676

€

162.616

Voorzieningen

€

263.497

€

234.061

Langlopende schulden

€

134.986

€

137.375

Kortlopende schulden

€

246.200

€

208.118

Totaal

€

786.813

€

695.010

+
€

695.010

+

€

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

0

€

0

Baten van bedrijven

€

24.132

€

27.828

Baten van loterijinstellingen

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

226.824

€

206.589

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

628.018

€

680.730

Overige baten

€

96.185

€

100.386

Som van de baten

€

951.027

€

987.705

+

€

+

€
€

202.692

178.761

€

+

+

€

+

+
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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

€

€

85.476

€

2.644

105.596

3.130

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

833.267

Som van de lasten

€

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

€
€

88.120

+
108.726

€
€

887.187

921.387

€

995.913

€

541.007

€

537.968

Saldo financiële baten en lasten

€

-2.966

€

Saldo baten en lasten

€

26.674

€

+

-8.208

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.

https://www.mozaiekwijchen.nl/wp-content/uploads/Balans-sta
at-van-baten-en-lasten-2021-publicatie-website.pdf

Open

+

