Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Activiteiten New Dutch Academy

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 2 5 9 8 9 6

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

Prinsegracht 27, kantoor 2.01, 2512 EW Den haag

Telefoonnummer

0 6 1 4 9 7 5 3 9 5

E-mailadres

info@newdutchacademy.nl

Website (*)

www.newdutchacademy.nl

RSIN (**)

8 1 2 1 8 7 0 0 3

Actief in sector (*)

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

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

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

vacant

Secretaris

Mw. Lia Jansen

Penningmeester

Mw. Lia Jansen

Algemeen bestuurslid

Mw. drs. C. Klugkist

Algemeen bestuurslid

Mw. M. de Chabot

Overige informatie
bestuur (*)

Mw. M. Margés

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft als doel het ontwikkelen en uitvoeren van de volgende activiteiten:
- musicologisch en wetenschappelijk onderzoek;
- concerten, multidisciplinaire projecten en educatieve programma's zoals workshops,
muzikale voordrachten en lezingen;
- publicaties;
- activiteiten van ensembles;
hoofdzakelijk op het gebied van muziek uit de achttiende eeuw en voorts al het geen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimtste zin des woords.

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?

NDA biedt producten en diensten op het gebied van klassieke en recent ontdekte 18e
eeuwse en vroeg 19e eeuwse meesterwerken in de vorm van CD's, uitvoeringen en
programma's, die op eigentijdse wijze en zeer professioneel worden uitgevoerd.
Op basis van diepgaand historisch onderzoek naar nog onbekend werk van
Nederlandse en in Nederland werkende componisten wordt een frisse blik geworpen
op de meer bekende muziek van Bach, Mozart, Beethoven en hun tijdgenoten.
Hierdoor krijgt de Nederlandse en Europese muziekgeschiedenis een nieuwe impuls,
zoals op de laatste CD Jet set, met werken van Abel, Reichardt en Storace
Uitvoeringen vinden plaats in concertzaken, in de huiskamer, in binnen- en buitenland
en via social media (streaming services), zoals YouTube, Spotify, CD's, thematische
concert,. radio broadcasting, (Radio 4, BRAVA) en publicaties in professionele
tijdschriften.
Alle activiteiten staan in het teken van de doelstelling.

Financiële bijdragen dmv royalties, subsidies, particuliere donaties, ondersteuning
Vrienden van de NDA, CD verkoop en recettes van de uitvoeringen/concerten en
publicaties.
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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.

De inkomsten worden rechstreeks ingezet om de missie van het ensemble te
bevorderen d.w.z. kostendekking: musici, artistiek leider, bladmuziek, instrumenten en
hun onderhoud, huur adreslocatie/opslagruimte, website, PR, representatie.

www.newdutchacademy.com

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 de New Dutch Academy is onbezoldigd. De administratie, zakelijke en
artistieke leiding zijn marktconform. De vergoedingen aan de musici en medewerkers
worden jaarlijks tegen het licht gehouden om eerlijke en transparante financiële
afspraken te garanderen.

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.

In coronajaar 2020 zijn geen concerten uitgevoerd. Wel zijn de voorbereidingen
gedaan voor de post-coronatijd, inclusief het 20-jarig bestaan van NDA in 2022. Door
de bestuurswisseling in het najaar in 2020, de gedwongen verhuizing vanuit het adres
op de Binckhorst en het gebrek aan perspectief in de culturele sector is ingezet op drie
prioriteiten:a. fondsenwerving voor de jubileumprojecten, b. nieuwe locatie en c.
voltallig bestuur.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

670

900

€

+

€

670

Voorraden

€

900

€

1.035

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.527

€

8.917

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
900

€

+
€

1.850

+
€

9.718

Totaal

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

10.388

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

2.180

€

+

+
€

2.180

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

8.208

Totaal

€

10.388

+
€

1.966

1.966

11.802

+
€

31-12-2020

€

€
4.291

Passiva

12.702

€

10.736

€

12.702

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

1.263

€

Subsidies van overheden

€

4.000

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

2.500

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

+

4.890

€
€

6.500

15.266

+
4.890

€
€

3.230

+

18.327

€

+

€

18.327

€

€

1

€

€

3.230

+

+

€

10.993

€

38.484

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

2.181

€

25.578

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

4.549

€

4.834

Afschrijvingen

€

230

€

230

Financiële lasten

€

513

€

503

Overige lasten

€

2.634

€

18.650

Som van de lasten

€

10.779

€

53.105

Saldo van baten en lasten

€

214

€

-14.621

Som van de baten

Lasten

€

672

3.310

€

+

+
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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.

Open

