Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek
5 5 6 7 6 3 2 4

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

Cacaokade 1, 5705 LA Helmond
0 4 9 2 5 2 9 0 0 9

E-mailadres

administratie@cacaofabriek.nl

Website (*)

www.cacaofabriek.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 1 8 1 3 7 2 0

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
8

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 5

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

M.C.M. van den Berg

Secretaris

J.K.P.M. Dubach

Penningmeester

J.H.M. Wernaart

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?

Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek heeft ten doel: het bieden van
ondersteuning aan en promoten van culturele activiteiten, zoals ondermeer op het
gebied van beeld en geluid, muziek, schilderkunst, alsmede het stimuleren en
exposeren van beeldende kunst in de Gemeente Helmond in de ruimste zin van het
woord en het verzorgen van daaraan gerelateerd gastheerschap op horeca- en culinair
gebied, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Cacaofabriek is een plek van kunst & inspiratie, creativiteit & ontmoeting. Het is
een culturele hotspot voor de bevolking van Helmond e.o. Een eigentijdse
ontmoetingsplaats voor creatieve geesten en cultuurliefhebbers, oud en jong. De
Cacaofabriek biedt een eigentijds programma op het vlak van beeldende kunst,
design, (pop)muziek, film en culturele evenementen. Daarbij bieden we een podium
aan talenten uit stad en regio. En geven we inwoners en instellingen de kans om mee
te programmeren en te produceren.

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?

Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek organiseert concerten, filmvoorstellingen,
exposities op het gebied van beeldende kunst en geeft podium aan cross-overs.
Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek is dagelijks geopend van 9:00 uur tot 22:00
uur. De diverse activiteiten worden dan uitgevoerd. Sommige events vinden plaats
buiten deze uren.
Door het organiseren van de genoemde evenementen, voorstellingen en
tentoonstellingen worden culturele activiteiten ondersteund en gepromoot.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek krijgt inkomsten uit kaartverkoop, subsidies
sponsoring en horeca.

03 van 06

1

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.

Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek besteedt de verkregen inkomsten om
publiek culturele activiteiten aan te bieden.

Open

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

Het bestuur van Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek verricht de bestuurlijke
taken onbezoldigd. Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek heeft naast het bestuur
geen beleidsbepalend orgaan.
Het personeel van Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek wordt beloond conform
het CAO Sociaal Werk.

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.

Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:
Filmprogrammering, Filmclub Cinepuur, Cursus film kijken, Cinemaster Chef,
Livestreams, Film on demand: Picl, Films en documentaires voor kinderen/jongeren,
Kinderfilm festival, Concerten, Concertzaal-activiteiten, Zondagse Soep, Platenbeurs,
Exposities, World Press Photo exhibition, Educatie Workshops, Cross-overs.

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

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

Immateriële vaste activa

€

15.733

€

20.730

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

104.971

€

20.223

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

120.704

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

122.500

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

504.473

€

+
40.953

€

+
€

Totaal

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

747.677

€

137.295

224.734

€
100.668

€

+

100.668

+
€

237.963

325.402

210.209

398.474

+
608.683

+
€

€

€

€

626.973

31-12-2020 (*)

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

55.406

€

35.668

Kortlopende schulden

€

454.308

€

288.566

Totaal

€

747.677

€

649.636

+
€

649.636

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

213.851

€

441.891

Subsidies van overheden

€

948.248

€

938.217

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

150.906

Overige subsidies

€

26.542

€

23.078

Baten van subsidies

€

974.790

€

1.112.201

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

0

+
0

+

+

€

1.188.641

€

1.554.092

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

215.928

€

288.111

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

471.281

€

496.542

Huisvestingskosten

€

549.908

€

441.330

Afschrijvingen

€

17.250

€

11.380

Financiële lasten

€

2.267

€

2.285

Overige lasten

€

19.446

€

89.710

Som van de lasten

€

1.276.080

€

1.329.358

Saldo van baten en lasten

€

-87.439

€

224.734

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.

www.cacaofabriek.nl/home/faq

Open

