Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting ZomerJazzFietsTour
0 2 0 6 8 8 3 0

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

Noorderweg 4
0 6 1 0 9 4 9 8 3 3

E-mailadres

w.t.g.krijnen@planet.nl

Website (*)

www.zjft.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

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

Annemiek van der Meijden

Secretaris

Edwin de Boer

Penningmeester

Wim Krijnen

Algemeen bestuurslid

Hesther le Grand

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?

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van derecreatieve en culturele activiteiten
in Noord-West Groningen
2. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: hetorgnseren van
evenementen op het gebied van cultuur (muziek en kunst), recreatie en toerisme
(fietstochten en dergelijke)

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 verricht uitsluitend werkzaamheden in het kader van het organiseren van
het jaarlijkse evenement en enkele randactiviteiten zoals het verderop genoemde het
ontwikkelen van een rondje jazz en het mede organiseren van lenteconcerten.
In dit kader moeten verschillende werkzaamheden worden verrich
-Het verwerven van financiële middelen
-Contacten leggen met muzikanten
-Contracteren van muzikanten
-Werven van toeschouwers
-Contact onderhouden met de locaties
-Het werven van vrijwilligers
-PR en marketing verzorgen
-De logistiek t.a.v. de vele locaties b.v. het verwerven van strobalen in de schuren, of
het realiseren van geluidsversterking

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting verwerft haar inkomsten uit:
subsidies van rijk, provincie en gemeentes
bijdragen uit verschillende fondsen
sponsoring door bedrijven
bijdragen van vrienden ZomerJazzFietsTour
recettes
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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 verkregen inkomsten worden uitsluitend besteed aan het organiseren Van de
jaarlijkse ZomerJazzFietsToer en aan een aantal activiteiten die zijn genoemd onder
het hoofdstuk: activteitenverslag.
De reserve die wij hebben staat op de bakrekening van de stichting

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

Open

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

Het bestuur verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis

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.

1. Het jaarlijks organiseren van een evenement op de laatste zaterdag van Augustus
waar op 26 verschillende locatie, m.n. kerkjes en boerenschuren, 30 concerten
geïmproviseerde jazzmuziek ten gehore worden gebracht. Daarmee geven we
internationale en Nederlandse musici een zeer gewild podium.
2.1500 fietsers fietsen op een dag langs een deel van de locaties, waarbij de
Groninger cultuur en het landschap in het centrum van de belangstelling wordt
geplaatst. Daarnaast is de sociale component een belangrijk element, waarin de
onderlinge sfeer een onlosmakelijk deel van de het evenement vormt.
3. Daags voor de feitelijke fietstour wordt een z.g. proloog in de stad Groningen
georganiseerd. De fietstour wordt op zaterdag afgesloten met een groot
gemeenschappelijk feest
4. In samenwerking met Jazz in Feerwerd worden een drietal lenteconcerten
georganiseerd
5. Langs 7 van de kerkjes waar tijdens een van de fietstouren een concert is gegeven
wordt een blijvende fietsroute uigezet waarbij de fietsers via een QR-code een van de
concerten die in het betreffende kerkje zijn houden, kunnen worden beluisterd. We
noemen dat een rondje jazz.
2020 en 2021 zijn op een wat beperkter schaal concerten georganiseerd vawege de
corona-maatregelen. In 2020 zijn 8 concerten zonder publiek georgniseerd. De
concerten zijn allen opgenomen en nog steeds op de website te beluisteren. In 2021
worden 12 concerten verdeeld in 3 routes. Daarbij zijn bezoekers in perkte mate
welkom die in een z.g. bubbel langs de locaties fietsen

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

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

€

7.214

€

7.128

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

9.076

€

9.076

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

19.393

€

+
€

350

+
22.304

+
Totaal

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

€

35.537

+
€

16.290

16.204

21.954

€

35.537

€

+
€

€
16.144

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

4.747

22.304

Totaal

€

35.537

6.000

€

+
€

€

14.500

€

100

€

22.304

+

+

In de voorzieningen is een bedrag opgenomen van € 8500 t.b.v. het ontwikkelen van het z.g. rondje Jazz. Daarnaast is er een bestemmingsreserve van
€2000 voor de automatisering van onze bedrijfvoering en € 4000 voor eventuele tegevallers in de recette bij slecht weer
De bestemmingsreserve van € 9076 betreft een langjarige lening.
We streven naar een reserve van 10% va de jaaromzet.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

11.500

Giften

€

12.500

Financiële baten
Overige baten

€
€

35.325

40.825

€

+
35.325

€

+

€

40.825

€

1.500

€

1.000

€

25.000

€

25.000

€

€

51.383

€

€

4.294

+

+

+

€

47.825

€

123.002

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

602

€

3.945

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

28.043

Overige lasten

€

1.284

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

1.961

7.347

+

€

9.648

€

18.173

€

23.293

€
€

60.826

€

4.343

39.237

€

120.228

8.588

€

2.774

+

+
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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.

Van het saldo van € 8588,00 is € € 8500 gereserveerd voor de ontwikkeling van het
rondje jazz.

Open

