Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Ricciotti Ensemble
4 1 2 0 3 7 5 4

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

Korte leidsedwarsstraat 12
0 2 0 6 2 4 6 1 1 5

E-mailadres

info@ricciotti.nl

Website (*)

www.ricciotti.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 8 6 2 2 4 8 6

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

3 , 8
5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Hr. B. de Wilde

Secretaris

Hr. G.J.C. Boogaard

Penningmeester

Hr. C.C.M. van de Ven

Algemeen bestuurslid
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?

Het oprichten en in stand houden van een of meer orkesten of ensembles, bestaande
uit amateurmusici en muziekvakstudenten, teneinde
a. op uiteenlopende locaties levende muziek van goede kwaliteit te maken, voor en met
publiek uit alle lagen van de samenleving en
b. de musici de gelegenheid te geven om hun talenten te ontwikkelen met betrekking tot
de onder a. genoemde uitvoeringspraktijk, in aanvulling op het reguliere
muziekonderwijs.

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 tracht de doelstelling onder meer te bereiken door:
a. het geven van uitvoeringen waarbij verschillende muziekstijlen worden gespeeld;
b. het geven van uitvoeringen op plaatsen die niet als concertpodium zijn bedoeld;
c. het opzoeken van publiek dat normaliter niet met live muziek in aanraking komt in
diens eigen omgeving;
d. het geven van uitvoeringen die laagdrempelig zijn, onder meer doordat de musici
geen traditionele concertkleding dragen, persoonlijk contact maken met het publiek en
publiek uit te nodigen om te participeren in optredens;
e. kunstvakstudenten en amateurmusici van en met elkaar te laten leren;
f. het organiseren van workshops, al dan niet in samenwerking met vakopleidingen en
andere culturele partners;
g. het geven van compositie- en arrangeeropdrachten aan jonge componisten en
arrangeurs.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de Stichting bestaan uit onder meer:
a. subsidies
b. bijdragen van derden
c. publieksinkomsten
d. donaties
e. renten
f. giften, schenkingen, erfstellingen en legaten.
Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
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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 ingezet om tournees te realiseren, repetities en
workshops te bekostigen en voor personeel- en kantoorkosten. Het Ricciotti past de
codes: Fair Practice Code, Code Diversiteit en Inclusie en Governance Code Cultuur
toe. Het Ricciotti heeft een bescheiden eigen vermogen op de spaarrekening staan als
financiele buffer voor het gezond houden van de stichting, het kunnen opvangen van
tegenvallen inkomsten en geldt als vereiste voor financiers.

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

https://ricciotti.nl/content/5-organisatie/9-downloads/3jaarverslag/ricciotti-ensemble-bestuursverslag-2021-fcp-def.pdf

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

Het bestuur is onbezoldigd. De directie en medewerkers worden beloond conform de
CAO Toneel en Dans (niet bindend).

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.

Zie onze website en bovengenoemde link voor het jaarverslag van 2021 met een
beschrijving van alle activiteiten.

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

https://ricciotti.nl/content/5-organisatie/9-downloads/3jaarverslag/ricciotti-ensemble-bestuursverslag-2021-fcp-def.pdf

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

122.217

€

79.495

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

149.198

€

115.798

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

49.000

€

+
€

248.442

+
258.260

+
Totaal

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

€

331.363

+
€

271.415

195.293

9.818

€

331.363

€

+
€

€
282.363

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

59.948

Totaal

€

331.363

+
€

258.260

€

62.967

€

258.260

+

+

Het Ricciotti ontving in 2021 meerjarige ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Het
Ricciotti sloot 2021 af met een positief exploitatieresultaat van €76.122 bij een gerealiseerde omvang van €532.250 aan baten. We ontvingen in
september en november van 2021uit respectievelijk de tweede en vierde steunmaatregel voor cultuur via het FCP coronacompensaties ter hoogte van
€48.100,- en €18.700,- als tegemoetkoming voor het verlies van de eigen inkomsten. Deze inkomsten zijn opgenomen onder meerjarige subsidie FCP
steunmaatregelen covid. Dit is onder andere uitgegeven aan compensatievergoedingen voor geannuleerde projecten, inhuren van betaalde invallers voor
projecten die wel doorgingen en het realiseren van digitale producties. Aanvullend ontvingen we ook €42.420,- aan loon- en prijsbijstelling van het FCP
over 2019, 2020 en 2021. De coronacompensatie en loon- en prijsbijstelling waren hoger dan kon worden uitgegeven, onder andere doordat de
coronamaatregelen de uitvoeringen van amateurkunst verboden, wat grotendeels het hoge exploitatieresultaat van 2021verklaart.
Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve, de Covid-19 bestemmingsreserve, en de bestemmingsreserve 50 jarig jubileum, die
daarmee respectievelijk stijgen naar €122.217,- €139.198,- en €10.000.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

11.351

€

3.628

Subsidies van overheden

€

375.622

€

309.040

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

64.250

€

-382

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

439.872

€

308.658

Baten sponsorbijdragen

€

20.800

€

2.641

Giften en donaties van particulieren

€

60.227

€

50.406

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

60.227

+

+
50.406

10.900

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

532.250

376.233

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

56.902

€

32.690

Personeelskosten

€

210.286

€

160.704

Huisvestingskosten

€

15.647

€

15.214

Afschrijvingen

€

0

€

438

Financiële lasten

€

880

€

1.457

Overige lasten

€

172.413

€

60.791

Som van de lasten

€

456.128

€

271.294

Saldo van baten en lasten

€

76.122

€

104.939

+

+
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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.

Zie onder 2: Balans

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://ricciotti.nl/content/5-organisatie/9-downloads/3jaarverslag/ricciotti-ensemble-bestuursverslag-2021-fcp-def.pdf

Open

