Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Artex - Kunstenschool Texel

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 4 0 6 5 8

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

Schilderend 39

Telefoonnummer

0 2 2 2 3 1 3 4 9 3

E-mailadres

adm@artex-texel.nl

Website (*)

www.artex-texel.nl

RSIN (**)

0 0 9 9 1 1 4 0 6

Actief in sector (*)

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 (*)

8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer H. Veller

Secretaris

De Heer M. Meskers

Penningmeester

Mevrouw M. Merkelbach

Algemeen bestuurslid

Mevrouw C. Groen

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Artex stelt zich ten doel:
Algemeen: de bevordering en ondersteuning van kunsteducatie én kunstbeleving op
Texel in de ruimste zin des woords. Artex- Kunstenschool Texel is er voor alle
geledingen van de Texelse bevolking (cursisten,organisaties,
verenigingen) en passanten. We streven ernaar dat alle inwoners van Texel ergens in
hun leven in aanraking komen met activiteiten van Artex.
Zij tracht bovenstaande te bereiken door:
1. het aanbieden van kunsteducatie van kwalitatief goed niveau (op het gebied van
podiumkunsten en beeldende kunsten)
2. het inspireren, organiseren en faciliteren van kunstzinnige ontmoetingen als
samenspel, producties,uitvoeringen, exposities, seminars e.d.
3. het aangaan van samenwerkingsvormen met onderwijs, verenigingen e.d.

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?

Concrete doelen:
- verbreding van het aanbod: met name de beeldende tak kan worden aangescherpt
(let wel, door de enorme groei die Artex heeft doorgemaakt, heeft Artex momenteel te
weinig fysieke ruimte om dergelijk aanbod te laten plaatsvinden)
- verbreding van het aanbod: aanbod ontwikkelen dat afgestemd is op de groeiende
groep senioren
- de functie van ontmoetingsplek breder maken. Artex heeft de ambitie om samen met
andere instellingen te verhuizen naar het centrum van Den Burg. Samenwerking moet
leiden tot synergetische voordelen. Bovendien kan men vanaf die plek ook aanbod
afstemmen op het toerisme. Dit kan gerealiseerd worden door mogelijke
samenwerkingsvormen te verkennen met andere instellingen die raakvlakken hebben
en/of een functie vervullen in het buitenschoolse circuit
- versterking van de culturele infrastructuur waardoor Texel een aantrekkelijk eiland
blijft (mede met het oog op migratie) door mogelijkheden te onderzoeken. In onderzoek
is aangetoond dat het hebben van een brede culturele infrastructuur zeer belangrijk is
om (nieuwe) in

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies
Lesgelden
Fondsen
Entreegelden
Inkomsten uit verhuur en horeca
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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).

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

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

Lonen en vergoedingen voor werknemers en opdrachtnemers
Investeringen in activiteiten, ontwikkeling en materiaal
Reserveringen voor toekomstige uitgaves

https://www.artex-texel.nl/info/

Open

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Werknemers volgen de CAO Kunsteducatie
Opdrachtnemrs worden betaald 'volgens CAO'+50%
Beloningsbeleid directeur wordt gewaardeerd volgens de 'Beloningsleidraad directeurbestuurder C kunsteducatie'

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.

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

tps://anbi.federatiecultuur.nl/wp-content/uploads/2020/07/
Inhoudelijk-Jaarverslag-2018-2019.pdf

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

-32522

€

-19096

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

69.161

€

66830

Financiële vaste activa

€

6813

Herwaarderings
reserve

€

€

6.813

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

9908

€

9.908

€
€

12761

153230

€

+

177230

+
€

165.991

190.776

+

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

€

172.804

€
€

+

+

€

-32.453

€

47.734

Bestemmingsfondsen

€

76981

€

84991

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

59184

Totaal

€

103.712

13546

€

€

Totaal

+

+
€

200.684

€

67959

€

200.684

+

+
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Staat van baten en lasten

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

€

223796

€

227429

Subsidies van overheden

€

344161

€

337295

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

63034

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

58269

0

€

0

13200

€

1750

+

+

€
€

0

+
0

€
€

66793

22526

+

+

€

0

€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

38084

€

38479

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

21729

€

4631

Personeelskosten

€

629680

€

598756

Huisvestingskosten

€

5068

€

8929

Afschrijvingen

€

3683

€

3739

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

18668

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

13563

0

€

0

0

€

0

+

+
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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.

ttps://anbi.federatiecultuur.nl/wp-content/uploads/2020/07/Arte
x-Jaarrekening-2018-2019-uitr.pdf

Open

