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Waarom deze ANBI Publicatie? 

Op grond van wetgeving is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanaf 1 januari 2014 

verplicht de volgende gegevens te publiceren: 

• de naam van de instelling 

• het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of het fiscaal 

nummer 

• de contactgegevens van de instelling 

• de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 

• het beleidsplan 

• het beloningsbeleid 

• de doelstelling van de instelling 

• een verslag van de uitgeoefende activiteiten 

• een financiële verantwoording 

De officiële naam van de ANBI 

“Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg” 

RSIN of Fiscaal nummer 

Het RSINummer van de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg: 8503.85.659. 

Onze contactgegevens 

Correspondentie en bezoekadres: Generaal Spoorlaan 10, 2283 GM Rijswijk 

Telefoon:  070-3360077 

e-mail:  vrienden@rijswijkseschouwburg.nl 

De doelstelling van de stichting 

De Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg heeft als doel de ondersteuning van de 

Rijswijkse Schouwburg in het algemeen, en in het bijzonder het (doen) organiseren en financieren van 

projecten, speciale activiteiten en voorstellingen. 

De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door het organiseren van fondsenwervende 

activiteiten, voor zowel particulieren als voor de zakelijke markt. De stichting wil daarnaast de band 

tussen bezoekers van de Rijswijkse Schouwburg en de schouwburg versterken en ook de band 

tussen de schouwburg en haar begunstigers en donateurs. 
  

https://www.rijswijkseschouwburg.nl/vrienden
mailto:vrienden@rijswijkseschouwburg.nl
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Ons beleidsplan 

Vrienden maken het verschil! 

De jonge Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg, opgericht in 2011, kent een gestaag 

groeiend ledenaantal. De Vrienden dragen de schouwburg een warm hart toe en zijn – behalve 

theaterliefhebber en ambassadeur – actief betrokken bij de ambities van de Rijswijkse Schouwburg. 

Immers: door de financiële steun van haar Vrienden is de Rijswijkse Schouwburg in staat om haar 

projecten en ambities waar te maken. Een prachtige programmering, een bijzondere theaterambiance, 

mooie artistieke projecten. 

 

Het beleidsplan van de stichting is gebaseerd op de kernwaarden: 

• Trots, 

• Betrokken, 

• Ondersteunend, 

• Zichtbaar en herkenbaar. 

Trots 

De stichting zoekt vrienden, donateurs en sponsors die trots zijn op de schouwburg en dat willen tonen 

door een actieve bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Rijswijkse  Schouwburg met een 

aantrekkelijk cultureel aanbod. 

Betrokken 

De Vrienden voelen zich betrokken bij wat er zich afspeelt in de schouwburg. Samen met de 

schouwburgdirectie wordt door de Vrienden meegedacht vanuit “de bezoeker” om zo profielen vast te 

stellen en ideeën te genereren waarmee de loyale groep vergroot kan worden. Vrienden zijn ook 

onderling betrokken. Zijn in elkaar geïnteresseerd, delen ervaringen, respecteren eigen meningen of die 

van anderen, waarderen nieuwe ideeën. 

Ondersteunend 

De financiële bijdrage van de Vrienden komt geheel ten goede aan de Stichting Rijswijkse Schouwburg. 

In overleg met de schouwburgdirectie wordt geld ingezet voor bepaalde projecten, voorstellingen en 

bijzondere activiteiten. 

In overleg met de schouwburgdirectie kan ook belangeloze ondersteuning door Vrienden bij acties of 

bijzondere evenementen worden gegeven. Echte Vrienden trekken nieuwe schouwburgbezoekers over 

de streep en werven nieuwe Vrienden. 

Zichtbaar en herkenbaar 

Alle initiatieven die zijn gerealiseerd of worden ontwikkeld door de “Stichting Vrienden van de 

Rijswijkse Schouwburg” zijn herkenbaar aan het Vriendenlogo. 

De “Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg” communiceert met de Vrienden via social 

media zoals Twitter en Facebook, via de periodieke e-mail “VriendenFlits” en de website van de 

schouwburg. Tevens presenteert de “Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg” zich in de 

foyer indien mogelijk tijdens voorstellingen en tijdens bijzondere publieksevenementen. 

  

https://www.rijswijkseschouwburg.nl/vrienden
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Samenstelling van het bestuur van de stichting 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen welke worden benoemd voor een 

periode van ten hoogste 3 jaar. Na deze periode zijn aftredende bestuursleden 2 maal onmiddellijk 

hernoembaar. In het verslagjaar zijn helaas 2 van onze bestuursleden, Andrea Koster en Jos de Beer,  

overleden. Het bestuur bestaat ultimo de verslagperiode uit de volgende leden: 

• Ger Bulder, voorzitter 

• Rob van der Ham, penningmeester 

• José Thoen, lid namens de Schouwburg 

Het beloningsbeleid 

Het voltallige bestuur zet zich vrijwillig en volledig belangeloos in voor de Stichting. Er worden geen 

(onkosten) vergoedingen uitgekeerd. Binnen de stichting is verder geen personeel werkzaam. 

Derhalve wordt er geen beloningsbeleid gehanteerd. 

De verslagperiode 

De verslagperiode (boekjaar) van de “Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg” beslaat 

conform de statuten een gebroken boekjaar dat begint op 1 augustus van het jaar en eindigt op 31 juli 

van het daarop volgend jaar en loopt daarmee gelijk met het boekjaar van de Stichting Rijswijkse 

Schouwburg. 

Onze uitgeoefende activiteiten in de verslagperiode 

Ook in dit boekjaar 2020-2021 had de Rijswijkse Schouwburg te maken met de gevolgen van de 

COVID-19 pandemie. De COVID-19 maatregelen hebben er helaas voor gezorgd dat de Vrienden 

elkaar niet georganiseerd hebben kunnen ontmoeten. Toch zijn de Vrienden de schouwburg 

onverminderd trouw gebleven en hebben hun Vriendenbijdrage vrijwillig gecontinueerd. 

 

Zichtbaar & Herkenbaar wordt onder andere ingevuld door regelmatige aanwezigheid van één van de 

bestuursleden bij de Vriendenstand in de foyer. De Vriendenstand heeft geen plek meer in de foyer 

waardoor deze vorm van zichtbaarheid niet meer kan worden ingevuld. De Vrienden echter nog 

steeds te vinden op Facebook (zie https://www.facebook.com/VriendSchouwburgRijswijk) en is een 

aantal malen de speciale nieuwsbrief - VriendenFlits - verzonden. 

Ondersteunend is (en blijft ook voor het komende seizoen) een speerpunt voor het bestuur. De 

Stichting Vrienden heeft de “culturele ANBI-status” waarmee het voor particuliere en zakelijke 

donateurs fiscaal veel aantrekkelijker wordt grotere bedragen te doneren die geheel ten goede komen 

aan de schouwburg. Het stimuleren van “Voordelig schenken” via een periodieke schenking 

(gedurende minimaal 5 jaar) kan en moet nog steeds veel meer onder de aandacht worden gebracht 

omdat de “Geefwet”, waarmee een schenker extra belastingaftrek kan verkrijgen en dus nog 

voordeliger kan schenken, nog niet bekend is wanneer deze extra aftrek zal worden beëindigd. 

Samen met de schouwburg directie is en wordt gekeken naar gerichte acties hiervoor. 

https://www.rijswijkseschouwburg.nl/vrienden
https://www.facebook.com/VriendSchouwburgRijswijk
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Betrokken voelen Vrienden zich bij alles wat zich afspeelt in de schouwburg. Om meer inzicht te 

krijgen van wat er onder de Vrienden leeft wordt zoveel mogelijk contact gezocht met Vrienden tijdens 

voorstellingen en Vrienden activiteiten. 

Trots zijn de Vrienden dat zij uit de ontvangen donaties de schouwburg kunnen ondersteunen met een 

bijzonder project. In overleg met de directie van de schouwburg is in 2020 besloten de opgebouwde 

bestemmingsreserve te besteden aan het verbeteren van de entree van de schouwburg. Een 

schenking van € 15.000,- zal worden besteed aan het vervangen van de entree deuren door 

automatische schuifdeuren waardoor de toegankelijkheid sterk verbeterd en bezoeker vriendelijk 

wordt. Tevens zorgen de schuifdeuren er voor dat het verblijf in de foyer aangenamer wordt omdat de 

koude buitenlucht beter buiten de deur wordt gehouden.  

Gedurende het seizoen is het aantal Vrienden licht gedaald. Onontkoombaar zijn er een (gelukkig 

maar) beperkt aantal Vrienden vertrokken. De teller aan het eind van het verslagjaar staat op 325 

(was 338) Vriendenbijdragen waarvan een aantal zich verbonden hebben met een periodieke 

schenking voor 5 jaar waarmee een hogere bijdrage is gerealiseerd (door gebruikmaking van de 

“Geefwet”).  

https://www.rijswijkseschouwburg.nl/vrienden
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De financiële verantwoording 

Financieel verslag boekjaar 2020-2021: 

 

  

BALANS 31 juli 2021 31 juli 2020

ACTIVA

Banktegoeden

Banksaldi 35.354,86€                    19.762,92€                

Overige vorderingen

Debiteuren -€                                -€                            

TOTAAL ACTIVA 35.354,86€                    19.762,92€                

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 4.854,86€                      4.262,92€                  

Bestemmingsreserve 30.500,00€                    15.500,00€                

35.354,86€                    19.762,92€                

Overige schulden

Crediteuren -€                                -€                            

Voorziening nog te betalen bedragen -€                                -€                            

-€                                -€                            

TOTAAL PASSIVA 35.354,86€                    19.762,92€                

MUTATIES 31 juli 2021 31 juli 2020

Mutatie liquide middelen

Bankrekening Vrienden per 1 augustus 19.762,92€                    17.827,92€                

Mutaties 15.591,94€                    1.935,00€                  

Bankrekening Vrienden per 31 juli 35.354,86€                    19.762,92€                

https://www.rijswijkseschouwburg.nl/vrienden
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Voorgenomen bestedingen 

In overleg met de directie van de Rijswijkse Schouwburg is gekozen om voor het seizoen 2020-2021 

een schenking van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor een verbeterde entree door het aanbrengen 

van automatische schuifdeuren. De schenking zal uit de bestemmingsreserve worden onttrokken. 

 

 

  

Staat van BATEN en LASTEN 2020/2021 2020/2021 2019/2020

Werkelijk Begroot Werkelijk

BATEN

Vrijwillige bijdrage Vrienden 14.598,23€                    16.000,00€                16.175,00€                     

Periodieke schenking Vrienden 1.385,00€                      1.285,00€                  1.285,00€                       

Giften -€                                -€                            -€                                 

Totaal BATEN 15.983,23€                    17.285,00€                17.460,00€                    

LASTEN

Relatiegeschenken -€                                -€                            13,49€                            

Bankkosten 258,56€                         250,00€                      212,42€                          

Drukwerk, porti en vrachten 60,38€                            -€                            37,61€                            

Overige kantoorkosten 72,35€                            100,00€                      62,00€                            

Cursussen/seminars -€                                -€                            77,21€                            

Projecten -€                                15.000,00€                30.000,00€                     

Totaal LASTEN 391,29€                         15.350,00€                30.402,73€                    

Saldo BATEN en LASTEN,

voor resultaat Bestemming 15.591,94€                    1.935,00€                  -12.942,73€                   

RESULTAAT BESTEMMING

Dotaties/Ontrekkingen aan reserves:

Algemene reserve 591,94€                         1.935,00€                  -2.942,73€                      

Bestemmingsreserve 15.000,00€                    -€                            -10.000,00€                   

Resultaat, na resultaatbestemming -€                                -€                            -€                                 

https://www.rijswijkseschouwburg.nl/vrienden
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar 

niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva of baten en lasten 

gesaldeerd. 

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn inclusief omzetbelasting. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen, zoals verwoord in hoofdstuk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven van de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is vermeld. 

De vlottende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met het 

risico op oninbaarheid. 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

stichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Resultaat 

Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de lasten. De baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Bijdragen van Vrienden 

De bijdragen van Vrienden bestaan uit de opbrengst van in rekening gebrachte donaties en/of 

periodieke schenkingen (vrijgesteld van erf- of schenkbelasting) overeenkomstig geregistreerde 

schenking overeenkomsten. 

Kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 

In de statuten is niets bepaald ten aanzien van de resultaatbestemming. 

https://www.rijswijkseschouwburg.nl/vrienden
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Bij ontbinding of vereffening dient een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting ten goede te 

komen aan Stichting de Rijswijkse Schouwburg of bij gebreke daarvan, aan een of meer algemeen nut 

beogende instellingen als bedoeld in De Wet, dan wel wordt besteed op enigerlei andere wijze 

waarmee het algemeen belang wordt gediend. 

Voorstel resultaatbestemming 

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van de stichting is het resultaat 

van het verslagjaar toegevoegd aan de algemene en/of bestemmingsreserve. 

De bestemmingsreserve is gevormd ter ondersteuning van speciale projecten van de Rijswijkse 

Schouwburg welke in overleg met de directie worden gedefinieerd. 

Overige gegevens 

Deskundigheidsonderzoek 

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van het deskundigenonderzoek 

op grond van artikel 396, lid 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 

https://www.rijswijkseschouwburg.nl/vrienden

