Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Stadsklooster Utrecht
7 0 0 2 5 4 2 8

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

Kanaalstraat 198, 3531 CR Utrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

admin@stadskloosterutrecht.nl

Website (*)

www.stadskloosterutrecht.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 8 1 0 8 8 3 5

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

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

Nederland
0 , 2 5
1 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

Luke Disney

Secretaris

Jeroen Kwaitaal

Penningmeester

Wim Bos

Algemeen bestuurslid

Ingrid Klinkert

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 doelstelling van de Stichting Stadsklooster Utrecht wordt in artikel 2 van de statuten
als volgt omschreven: De stichting heeft ten doel de Antoniuskerk te Utrecht en de
daarbij behorend gebouwen en terreinen onder de naam ‘Stadsklooster Utrecht’
dienstbaar te maken aan de bewoners van Utrecht, in het bijzonder die uit Lombok en
omgeving. Voor hen wil het Stadsklooster een plek zijn van ‘aandacht en
verbinding’ op sociaal, cultureel en religieus, alsmede levensbeschouwelijk vlak.

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 onder meer te verwezenlijken door:- het huren van de
Antoniuskerk en de daartoe behorende gebouwen en terreinen van de eigenaar;- het
geschikt maken van de gebouwen en terreinen voor sociale, culturele en religieuze
alsmede levensbeschouwelijke activiteiten;- het initiëren van dan wel ruimte bieden
aan activiteiten op sociaal, cultureel en religieus, levensbeschouwelijk terrein.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het businessmodel van het Stadsklooster is duurzaam. Het combineert commerciële
locatieverhuur, culturele subsidies, individuele giften en vrijwilligerswerk, waardoor het
mogelijk is om een gedifferentieerd programma te bieden. We houden het
Stadsklooster toegankelijk voor lokale organisaties met beperkte financiële middelen
en tegelijk garandeert dit model voldoende inkomsten om de organisatie en het
gebouw te onderhouden. De Stichting Stadsklooster huurt om niet het gebouw van
de eigenaar gedurende een periode van tenminste 10 jaar. De stichting draagt zorg
voor de realisatie van de doelstellingen van het Stadsklooster en voert een zodanig
adequaat financieel beheer, dat continuïteit van het Stadsklooster gewaarborgd blijft.
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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).

De inkomsten van de Stichting worden besteed aan de programmering, onderhoud van
de kerk en het betalen van de bijbehorende operationele kosten.

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

https://www.stadskloosterutrecht.nl/#nieuws

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

De leden van het bestuur van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet bezoldigd
voor hun werkzaamheden.
De organisatie draait vrijwel volledig opvrijwilligers en heeft geen presoneel. Van
januari t/m april 2020 heeft de Stichting een freelance projectbegleider ingehuurd voor
tussen 1 en drie dagen in het week voor het opzetten van het cultureelprogramma.

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.

De programmering van het Stadsklooster zal gericht zijn op culturele, spirituele,
sociale en duurzame activiteiten. Bij de programmering gaat het om drie typen
activiteiten:
1. Kleinschalige niet-commerciële activiteiten: Yogalessen, meditatie-avonden,
muziekles, koren, etc.
2. Grootschaliger niet-commerciële gemeenschapsevenementen:
het
Stadsklooster als een plek voor buren / stadsgenoten om bij
elkaar te komen voor een culturele voorstelling of een debat, voor
de school om
een voorstelling te organiseren, om een diner te organiseren om buurtbewoners beter
te leren kennen, etc.
Het Stadsklooster biedt de helft tot twee derde van de beschik-bare uren p/w ruimte
aan deze niet-commerciële activiteiten.
3. Commerciële activiteiten en evenementen:
Voor bedrijven die hun
missie willen heroverwegen, voor een (inter) nationale conferentie van academici,
voor het vieren van een mijlpaal, etc.
Het
Stadsklooster heeft ongeveer 25 uur per week gereserveerd voor de ontvangst van
deze commerciële evenementen. We laten alleen evenementen toe die aansluiten bij
onze missie van verbinding en reflectie. Onze commerciële activiteiten worden geboekt
en geregeld door onze partner De Stadstuin.
Dit alles vertaalt zich in een breed programma waar we nadrukkelijk de cross-over
zoeken tussen de uitgangspunten, zoals hierboven beschreven. Sinds de oprichting
van het Stadsklooster in 2017
hebben we een start gemaakt met de organisatie van onder meer
de volgende
activiteiten:

？ Wekelijkse yogalessen,
Url van het activiteiten
https://www.stadskloosterutrecht.nl/#nieuws
verslag. Vul de link in waar het ？ Meditatie-avonden,
activiteitenverslag te vinden is. ？ ( Gregoriaanse) vespers,
？ Sint Maartensoptocht,
？ De Multiculturele Dodenherdenking,
？ Het Festival Oude muziek,

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

€

6.858

€

4.735

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

18.000

€

32.000

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.997

€

1.196

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

56.539

€

+
€

35.539

0

+
36.735

+
Totaal

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

€

60.536

€
€

+
€

€

60.536

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

30.000

€

Kortlopende schulden

€

5.678

€

Totaal

€

60.536

+
€

36.735

+
€

24.858

36.735

+

+
€

36.735
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

38.476

€

19.355

Subsidies van overheden

€

14.369

€

7.680

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

14.369

€

7.680

Baten sponsorbijdragen

€

11.328

€

7.460

Giften en donaties van particulieren

€

54.828

€

55.241

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

-708

Giften

€

54.120

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

+

€
€

+
55.241

+

+

€

118.293

€

89.736

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

19.105

€

42.950

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

28.057

€

Communicatiekosten

€

2.217

€

202

Personeelskosten

€

1.677

€

707

Huisvestingskosten

€

57.324

€

40.345

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

7.789

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

€

797

116.169

€

85.001

2.124

€

4.735

+

+
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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.

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

https://www.stadskloosterutrecht.nl/#nieuws

Open

