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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

4 1 2 4 7 0 3 6

Agorabaan 3

0320-221524

info@dekubuslelystad.nl

www.dekubuslelystad.nl

8 0 4 9 0 6 4 1 5

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Nederland

3 8

6 4

A. van Zijl Directeur bestuurder

K. Bozia Voorzitter

W. Bos Lid

P. Pels Lid

G. Groot Lid

N. den Os  Lid
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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?

Het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van culturele activiteiten voor Lelystadse en 
regionale doelgroepen op het gebied van kunsteducatie, cultuurparticipatie, 
amateurkunste en popcultuur.
Het adviseren en ondersteunen van het onderwijs en de amateurkunst.
Het zijn van culturele ontmoetingsplaats en podium voor professionals, amateurs en 
cultuurgeïnteresseerden.

Zie url beleidsplan.

De inkomsten van stichting de Kubus obestaan uit 
- Eigen inkomsten (entreegelden, lesgelden, verhuur en horeca)
- Reguliere subsidies gemeente Lelystad
- Subsidies provincie Flevoland
- Bijdragen fondsen (FCP)
- Subsidie combinatieregeling gemeente Lelystad
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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).

Stichting de Kubus is een aanjager, wanneer we met en zonder partners binnen en 
buiten de Kubus een stimulerende culturele omgeving realiseren. We initiëren en 
produceren culturele producten voor een brede doelgroep in Lelystad en in de 
provincie. 
Dat doen we vanuit de overtuiging dat creatieve kracht een cruciale pijler is in de 
ontwikkeling, de groei, het welbevinden en de trots van ieder mens. 
Stichting de Kubus is een Huis, als verzamelplek voor expertise die we inzetten. Als 
spreekwoordelijke plek waar we mensen samenbrengen voor ontmoeting zonder 
buitensluiting. Als inclusievebasisvoorziening, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.
Ons netwerk is groot en divers: culturele instellingen, kunstenaars, maatschappelijke 
organisatiesbinnen het sociaal domein, overheden, klantgroepen, initiatieven op 
gebied van amateurkunst, festivals etc. Een enorm scala aan partijen, waarop elk merk 
een eigenfocus heeft. Dat wat ons bindt is de ambitie om vanuit expertise en kwaliteit 
mensen telaten ervaren en beleven wat kunst betekent. Stichting de Kubus is een 
Vernieuwer, op het gebied van kunsteducatie, cultuurparticipatie, amateurkunst en 
popcultuur.
https://anbi.federatiecultuur.nl/wp-content/uploads/2022/10/de-Kubus-Strat
egisch-plan-2020-2023-71d12946.pdf

Open

Statutair bestuur: zie jaarverslag

https://www.cultuurconnectie.nl/onderwerpen/cao-kunsteducatie

Zie url activiteitenverslag

https://www.dekubuslelystad.nl/content/uploads/2022/06/Financieel-Jaarver
slag-2021-Stichting-de-Kubus.pdf

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.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

0 0

146.294 188.466

0 0

146.294 188.466

7.789 5.395

258.804 332.017

0 0

1.462.715 990.768

1.729.308 1.328.180

1.875.602 1.516.646

97.165 97.165

121.203 -24.530

218.368 72.635

0 0

0 0

0 0

1.657.234 1.444.011

1.875.602 1.516.646

https://www.dekubuslelystad.nl/content/uploads/2022/06/Financieel-Jaarverslag-2021-Stichting-de-Kubus.pdf
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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 alle 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

2021 2020 (*)

3.855.724 3.275.969

228.594 107.411

4.084.318 3.383.380

0 0

561.301 687.792

4.645.619 4.071.172

1.152.564 878.215

47.557 37.812

2.566.692 2.453.528

435.811 499.184

48.969 58.085

248.293 255.078

4.499.886 4.181.902

145.733 -110.730
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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.

Zie url jaarverslag

https://www.dekubuslelystad.nl/content/uploads/2022/06/Financieel-Jaarver
slag-2021-Stichting-de-Kubus.pdf

Open


