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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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.

RSIN (**)

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 (*)

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

Stichting Podium Victorie

Mw J.C. Warries

www.podiumvictorie.nl

Pettemerstraat 5

Nederland

3 7 1 4 3 1 1 3

1 4

1 5 0

8 1 9 7 0 5 7 3 1

0 7 2 3 0 3 3 7 0 0

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

De stichting heeft een Raad van Toezicht.

facturen@podiumvictorie.nl
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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?

De stichting heeft ten doel:
- Het realiseren en instandhouden van een gedifferentieerde en laagdrempelige
infrastructuur voor
popmuziek en popcultuur.
- Het integreren van popmuziek en popcultuur in het culturele leven en uitgaansleven in
Alkmaar en
de regio Noord-Holland Noord.
- Het ontwikkelen en begeleiden van talent op het gebied van popcultuur, zowel bij de
actieve of
passieve deelname aan cultuuruitingen als bij alle popcultuur ondersteundende
diensten en
werkzaamheden.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan is gericht op het realiseren van de doelstelling, zoals hierboven
vermeld.

Subsidie gemeente Alkmaar en Fonds voor Podiumkunsten en publieksinkomsten
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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).

Bestuur en personeel worden beloond conform de richtelijnen uit de CAO Nederlandse
Podia en -Festivals

De Raad van Toezicht ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Het jaar 2020 stond uiteraard in het teken van de Covid pandemie. Vanaf half maart tot
en met 31 december wisselden beperkingen en sluitingen elkaar af. In totaal was
Victorie ruim 15 weken gesloten in 2020.

Ondanks de sluitingen en beperkingen zijn ruim 318 fysieke en digitale activiteiten
gerealiseerd en bijna ruim 75.000 fysieke en digitale bezoeken gegenereerd: 18.200
fysieke bezoeken in het eerste kwartaal van 2020 en vanaf half maart 6.600 fysieke
bezoeken en 50.375 kijkers van de streams en video's van onze actviteiten.

Daarnaast ontwikkelden wij nieuwe initiatieven variërend van samenwerking met lokale
horecaondernemers en projecten op het gebied van talentontwikkeling, tot de
ontwikkeling van een merchandise lijn, een webshop en de Victorie cadeaukaart.

De inkomsten worden aangewend voor het ontwikkelen, realiseren en promoten van
programma-actviteiten voor publiek en activiteiten op het gebied van talentontwikkeling
voor amateurs en (semi) professionals.

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.

116.117 65.146

296.490

125.000 125.000

294.277

415.146 331.473

18.134

518.007 646.864

822.403

257.034 257.034296.490

1.431.304 1.425.517

1.134.814

672.180 588.507

1.431.304

251.423

221.217

33.505

919.372

251.423

1.174.094

1.425.517

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

569.482 2.688.911

1.646.130 1.100.000

205.950 16.255

1.852.080 1.116.255

38.746 55.910

3.095

3.095 0

2020 2019 (*)

2.463.403 3.861.076

538.353

168.011

876.328

604.414

58.102

9.259

1.807.497

199.984

838.476

672.197

44.571

16.938

83.673 197.656

125.263

2.379.730

83.757

3.663.420
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3 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.

Open


