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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

RSIN (**)

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

Jan Erik van Rossem

Milena Pandurov

Jochem Andries Bosselaar

Nederland

1

2 0

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

WOLKENTHEATER

www.wolkentheater.nl

Tweede Boerhaavestraat 49A

stichting@wolkentheater.nl

4 1 2 1 2 5 2 6

8 0 2 2 7 9 4 5 4

0 6 1 8 1 7 7 2 1 1



02 van 06

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?

Het bevorderen van theaterkunst in de ruimste zin des woords. Kernactiviteit:
Met theatervoorstellingen en kunstzinnige activiteiten steun te bieden aan de
vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra in Nederland.

Veel jonge vluchtelingenkinderen hebben een traumatische verleden. Wij geloven in
de kracht van kunst en dat theater op een pedagogisch verantwoorde wijze in een
speelse omgeving de fantasie van kinderen zo kan prikkelen dat het heilzaam kan zijn.
Het WOLKENTHEATER wil een plek zijn waar een gevlucht kind door de magie van
spel het leven van alledag even kan vergeten, zich kan laten meevoeren in de meest
spannende verhalen en avonturen, en weer gewoon kind kan zijn.
De voorstellingen van het WOLKENTHEATER behandelen universele thema’s als
hoop, liefde en vriendschap. Zij zijn met zorg en aandacht gemaakt speciaal voor deze
groep kinderen en er wordt rekening gehouden met taal- en cultuurbarrières. Het
WOLKENTHEATER treedt op in tientallen asielzoekerscentra door heel Nederland.

Asielzoekerscentra en locaties van VluchtelingenWerk hebben geen middelen om de
activiteiten van het WOLKENTHEATER volledig te bekostigen. De stichting moet de
financiëring zelf rond zien te krijgen. Voor de ondersteuning is het WOLKENTHATER
voornamelijk aangewezen tot landelijke vermogenfondsen, subsidies van gemeenten,
sponsorgelden van locale bedrijfsleven en particulieren. De kosten voor eigen
fondsenwerving mogen jaarlijks niet groter zijn dan 10 procent van de baten uit eigen
fondsenwerving.
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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).

De leden van het bestuur werken volledig onbezoldigd. De betaalde krachten krijgen
honorraria/loon in overeenstemmig met CAO Theater en de vrijwilligers wettelijke
vrijwilliersvergoeding.

Het WOLKENTHEATER gebruikt financiële middelen voornamelijk voor het dekken
van huisvestingskosten, theatermateriaal, vervoer- , verblijfs- en personeelskosten.
De bestedingen dienen in overeenstemming te zijn met de doelstelling van de stichting
en conform de begroting. De afwijkingen van de begroting moeten worden gedekt door
Het vermogen van de stichting wordt, gezien de beperkte omvang van de stichting,
uitsluitend in liquide vorm aangehouden op een rekening courant bij de ING Bank te
Amsterdam. De stichting voert financiële administratie uit met duidelijke en
conroleerbare informatie over zowel de aard en omvang van de inkomsten en de
reserves als de kosten.

http://wolkentheater.nl/wij/documenten/

http://wolkentheater.nl/wij/documenten/

Open

Open
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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.

0

0 0

0 0

28

1.726 6.160

11.390

0 0

0

0 0

0

32.033 32.619

0

0 0

22.341

0 028

33.759 38.779

33.730

32.033 32.619

33.759

380

5.784

0

0

32.615

380

38.399

38.779

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

http://wolkentheater.nl/wij/documenten/
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren

Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
1.725 599

1.725 599

5.000 1.300

40.191 27.475

40.100 66.500

85.291 95.275

837 400

87.854 96.274

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 

een bedrag meegenomen van:

Saldo Financiële baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

+ +

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)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

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.

1.372

88.440

-586

3.088

96.009

265

87.067

87.067

92.921

92.921

2020 2019 (*)

http://wolkentheater.nl/wij/documenten/ Open


