Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Storm / Festival Tweetakt
1 7 1 2 2 2 8 4

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

Grave van Solmstraat 2
0 3 0 7 1 1 6 6 4 0

E-mailadres

info@tweetakt.nl

Website (*)

https://tweetakt.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 2 8 3 5 3 0

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

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
Voorzitter

Petra Chrinstine Blok (directeur-bestuurder)

Secretaris

n.v.t.

Penningmeester

n.v.t.

Algemeen bestuurslid

n.v.t.

Algemeen bestuurslid

n.v.t.

Overige informatie
bestuur (*)

De raad van toezicht bestaat uit Paul Broekhoff (voorzitter), Ronald Venrooy en Daffney

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Dekker.
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 presenteren en initiëren van nieuwe ontwikkelingen binnen kunst voor kinderen en
jongeren, zulks door middel van festivals en andere projecten voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woord.

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?

Stichting Storm organiseert jaarlijks Festival Tweetakt. Met het organiseren van het
festival creëren we de mogelijkheid om de statutaire doelstelling uit te werken. Het
festival vindt normaliter in het voorjaar 17 dagen plaats op de Neude, de Utrechtse
theaters en op Fort Ruigenhoek.

De financieringsmix van Festival Tweetakt bestaat uit bijdragen uit publieke en private
fondsen en eigen inkomsten. In de cultuurnotaperiode 2021-2024 ontvangt Tweetakt
meerjarige subsidie vanuit de culturele basisinfrastructuur van de Rijksoverheid, de
Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht. Naast publieke bijdragen, dient Tweetakt
jaarlijks aanvragen in bij meerdere private fondsen. Onze publieksinkomsten bestaan uit
opbrengsten uit kaartverkoop en horeca. Tot slot willen wij het komende jaar de
mogelijkheden verder uitbreiden om potentiële donateurs de gelegenheid te geven om
het festival (structureel of eenmalig) financieel te steunen.
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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 middelen worden besteed aan het organiseren van Festival Tweetakt.
Dat gaat dan zowel om programmering, organisatie, publiciteit en logistiek.
Daarnaast worden de middelen ook besteed aan het vaste personeel en overheid van
Stichting Storm.

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

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

Open

Stichting Storm heeft een raad van toezicht op afstand dat zich vrijwillig inzet voor de
stichting. Tweetakt erkent het belang van en onderschrijft de Fair Practice Code. Bij het
beloningsbeleid wordt voor medewerkers en freelancers van Stichting Storm de cao
Nederlandse Podia als richtlijn aangehouden. Binnen de organisatie zijn er geen
personeelsleden die boven de zogenoemde grens van de WNT-norm vallen.
Stagiair(e)s krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden en vrijwilligers met een
bepaalde verantwoordelijke functie krijgen een eerlijke vergoeding.

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.

Elk voorjaar staat Utrecht in het teken van Tweetakt: het avontuurlijke kunstenfestival
voor alle leeftijden. Tweetakt brengt het opwindendste dat er momenteel gebeurt op het
gebied van eigentijdse (podium)kunst voor de jeugd. Festival Tweetakt 2020 zou
plaatsvinden van 27 maart tot en met 14 juni. De programmering was al volledig rond en
zou dit jaar meer dan 100 theaterproducties, muziekoptredens, films en interactieve
installaties en beeldende werken hebben omvat.
Tweetakt 2020 werd, vlak voor de start van het festival, op 13 maart 2020 helaas
afgelast vanwege afgekondigde maatregelen tegen Covid-19. De voorbereidingen
waren in volle gang. De gekoesterde hoop om na 31 maart op Fort Ruigenhoek toch
een gedeelte van het festival door te kunnen laten gaan, bleek niet reëel, de nodige
maatregelen voor de afgelasting werden getroffen.

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 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

9.515

12.975

€

+

€

9.515

+
12.975

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

211.571

€

+

12.088

+
€

794.104

€

803.619

€
€

381.800

€
174.688

€

+

68.298

+
€

556.488

68.298

122.412

€
582.533

31-12-2019 (*)

€

134.500

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

147.475

Totaal

€

79.177

€

+
€

€

247.131

+
803.619

+
€

147.475
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

3.262

€

571.830

Subsidies van overheden

€

1.272.268

€

839.540

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

130.000

€

230.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

1.402.268

€

1.069.540

Baten sponsorbijdragen

€

10.016

€

143.067

Giften en donaties van particulieren

€

9.610

€

23.357

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

9.610

+

+
23.357

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.425.156

1.807.794

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

79.307

€

125.013

Personeelskosten

€

495.812

€

486.077

Huisvestingskosten

€

46.853

€

45.696

Afschrijvingen

€

3.460

€

5.037

Financiële lasten

€

1.980

€

1.720

Overige lasten

€

309.558

€

992.325

Som van de lasten

€

936.970

€

1.655.868

Saldo van baten en lasten

€

488.186

€

151.926

+

+
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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.

Voor het organiseren van Tweetakt ontvangt Stichting Storm in het kader van de
cultuurnota 2017-2020 een structurele subsidie van de gemeente Utrecht, de provincie
Utrecht en het Fonds Podiumkunsten. Naast deze structurele subsidies zijn er ook
additionele en particuliere bijdragen van fondsen geweest ten behoeve van Tweetakt
2020.
Van het Fonds Podiumkunsten is een aanvullende COVID-subsidie ad 381.800 euro
ontvangen, ter compensatie voor de gederfde inkomsten en om te kunnen investeren in
aanpassingen n.a.v. coronamaatregelen en compensatieregelingen te kunnen
financieren.

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

https://tweetakt.nl/app/uploads/2021/07/Verkorte-jr-anbi-2020.
pdf

Open

