Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Internationale Koorbiënnale
3 4 1 4 8 9 1 0

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

Kleverlaan 136, 2023 JL Haarlem
0 6 1 0 3 3 3 6 7 3

E-mailadres

info@koorbiennale.nl

Website (*)

www.koorbiennale.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 8 0 2 1 6 8

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

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

Nederland
1 , 5
3 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. M.M.T.F. Vencken

Secretaris

F.E. Hurts

Penningmeester

C.J.E. Abbenhuis

Algemeen bestuurslid

Mw. J.D. Hooi

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

De statutaire doelstelling van de Stichting Internationale Koorbiënnale is:
a) het bevorderen van het beoefenen en het beluisteren van koormuziek;
b) het ontwikkelen van koorrepertoire;
c) het bevorderen van de samenwerking op het gebied van koormuziek,
alles op het hoogste internationale niveau.
De missie van de Koorbiënnale behelst niets minder dan de zeggingskracht van
koormuziek een nieuwe betekenis geven in de levens van mensen - luisteraars én
beoefenaars. De Koorbiënnale wil een brandpunt voor koormuziek zijn, hét kruispunt in
Europa waar kwaliteit, innovatie en educatie in de vocale ensemblemuziek elkaar
versterken.

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?

Door innovatief om te gaan met tien eeuwen repertoire uit Westerse en niet-Westerse
tradities en door nieuw werk te laten ontstaan, maakt de Koorbiënnale de vertaalslag
van ‘ oeroud’ naar ‘ oer-nieuw’ . De Koorbiënnale vertegenwoordigt daarmee de
ongeëvenaarde communicatiekracht van het meest menselijke van alle muziekgenres.
Elk festival verbindt internationale excellentie aan nieuw talent en het groeiend aantal
professionele ensembles in Nederland. We presenteren de gevorderde amateur naast
de doorgewinterde professional in vernieuwende community projecten, steeds op het
hoogste kwaliteitsniveau. De Koorbiënnale werkt daarbij interdisciplinair; de projecten
verrijken de praktijk en beleving van koormuziek met een gebruik van bijzondere
locaties, ruimtelijke opstellingen en kruisbestuivingen met andere kunstvormen als
dans of film. De programma’ s gaan in op de maatschappelijke actualiteit, reageren
erop en creëren nieuwe invalshoeken. We gebruiken oude en nieuwe muziek uit
verschillende tradities om verhalen te vertellen die ertoe doen. Zo geven we nieuwe
zeggingskracht aan het genre. Internationaal geniet het festival een reputatie als motor
voor de ontwikkeling van koormuziek als een hedendaagse, relevante en
geëngageerde kunstvorm.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

uit publieke en private fondsen; van overheden; uit kaartverkoop en bijdragen van
deelnemers aan de participatie-projecten; uit co-productiebijdragen.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Alle inkomsten worden besteed aan de kosten voor het uitvoeren van de activiteiten:
festivals, concerten, workshops, masterclasses, etc.

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

https://site.koorbiennale.nl/assets/upload/Beleidsplan_21-24.p
df

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

Het bestuur is onbezoldigd. Bij de Stichting zijn geen medewerkers in loondienst; alle
medewerkers worden ingehuurd op zzp-basis en ontvangen een marktconforme
vergoeding. Alle vergoedingen blijven ruim onder de norm van de Wet Normering
Topinkomens.

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.

Het jaar 2020 was voor de Stichting Internationale Koorbiënnale geen
festivaljaar; er stonden geen activiteiten gepland. In 2020 werd gewerkt
aan de voorbereidingen van de 11de editie van het festival in 2021: van
research en verkennende gesprekken tot en met fondsenwerving en
contractonderhandelingen. Ten gevolge van de wereldwijde COVID-19
pandemie hebben team en bestuur van de Koorbiënnale moeten besluiten
het voorgenomen programma voor de periode 24 juni – 3 juli 2021 met
een jaar uit te stellen. In de zomer van 2021 komt er een online
concertreeks: Live from Haarlem.

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

https://site.koorbiennale.nl/assets/upload/Jaarverslag_2020_p
ublicatierapport.pdf

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

5.156

€

4.442

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

45.000

€

20.000

Financiële vaste activa

€

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

2.068

€

+
€

21.428

+
65.050

+
Totaal

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

€

132.824

+
€

50.156

24.442

43.622

€

132.824

€

+
€

€
130.756

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

82.668

Totaal

€

132.824

+
€

65.050

€

40.608

€

65.050

+

https://site.koorbiennale.nl/assets/upload/Jaarverslag_2020_publicatierapport.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

0

€

104.269

Subsidies van overheden

€

65.038

€

286.267

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

235.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

65.038

+

521.267

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

65.038

+
€

625.536

321.338

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

5.540

€

75.674

Personeelskosten

€

30.513

€

106.607

Huisvestingskosten

€

€

75.422

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

3.270

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

24.672

39.323

€

603.713

25.715

€

21.823

+

+
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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.

https://site.koorbiennale.nl/assets/upload/Jaarverslag_2020_publicatierapport.pdf

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

https://site.koorbiennale.nl/assets/upload/Jaarverslag_2020_p
ublicatierapport.pdf

Open

