Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Cultura Nova
1 4 0 9 9 3 4 8

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

Burgemeester van Grunsvenplein 145
0 4 5 5 7 6 8 5 9 6

E-mailadres

secretariaat@culturanova.nl

Website (*)

www.cultura-nova.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 8 9 7 2 1 9 1

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

5 , 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0 5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevrouw A. Boeijen, voorzitter Raad van Toezicht

Secretaris

R.P.M. Malherbe - Directeur/bestuurder

Penningmeester

lid Raad van Toezicht - portefeuille Financien - R. Derks

Algemeen bestuurslid

lid Raad van Toezicht - L.D. Verburgh

Algemeen bestuurslid

lid Raad van Toezicht - A. Christophe

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?

a. het jaarlijks organiseren van het multidisciplinaire kunst en cultuurfestival Cultura
Nova zomerfestival Heerlen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk of dienstig kan zijn, alles in de meest
ruime zin;
b. het bijdragen aan de versterking van de culturele regio.

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?

Cultura Nova is een aansprekend festival, dat op een laagdrempelige manier
interessant en kwalitatief programma presenteert en daarmee een groot publiek van
divers pluimage in contact brengt met niet alledaagse kunstvormen, door theater,
muziek, dans, beeldende kunst en mixvormen daarvan te presenteren en
coproduceren, op die locaties in de unieke regio, waar deze voorstellingen het best tot
hun recht komen. Cultura Nova wil verbinden, spiegelen, perspectief doen
verschuiven,
unieke en inspirerende ervaringen bieden, normen en waarden agenderen,
conserveren of kritiseren, plezier leren beleven aan cultuuruitingen, inhoudelijk
amusement bieden en de veelzijdige en rijke Heerlense, Limburgse en Euregionale
culturele bodem cultiveren en deze verder verrijken met in- en uitheemse waarden om
daarmee een vruchtbare ondergrond te creëren voor kwaliteitsimpulsen aan onze
cultuurbeleving; aan onze bewustwording en aan de beleving van ons bestaan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Met name door ticketinginkomsten voorstellingen, subsidies (Rijk, Provincie,
Gemeente) en overieg subsidies en sponsorinkomsten
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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).

Cultura Nova is een jaarlijks podiumkunstenfestival in het hart van ZuidLimburg dat is
uitgegroeid tot een evenement van internationale allure.
Gemiddeld over de afgelopen pré-corona jaren telt het festival 68.000
bezoeken, zeker tweehonderdvijftig activiteiten van ruim veertig deelnemende
theatergezelschappen en kunstenaars per editie. Ontstaan vanuit een sterke
traditie in spektakel en straattheater, is Cultura Nova doorgegroeid naar een
multidisciplinair festival met een rijke programmering voor een breed en divers
publiek. Het programma is kleurrijk en gelaagd, toegankelijk én risicovol: van
grootste opening- en slotspektakels tot intieme artistieke cross-overs, van
toegankelijke familievoorstellingen tot gewaagde experimenten en
sociaal-maatschappelijke projecten.

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

https://cultura-nova.nl/wp-content/uploads/2021/06/Cultuurplan
periode-21-24.pdf

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

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De bestuurder/directeur
wordt bezoldigd gebaseerd op de richtlijn van bezoldiging directeuren van de
Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, Schaal 9b, vermeerderd met
vakantietoeslag en wekgeverslasten. Er zijn geen dienstverbanden bij de stichting.
Overige betaalde krachten worden bezoldigd gebaseerd op de CAO Nederlandse
Podia.

Open

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.

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

http://cultura-nova.nl/wp-content/uploads/2022/06/Stichting-Cul
tura-Nova-def-jrr-2021-WG.pdf

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

€

309.100

€

309.100

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

421.617

€

500.000

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

329.647

€

+
€

945.113

+
1.138.796

+
Totaal

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

€

917.017

+
€

730.717

809.100

193.683

€

917.017

€

+
€

€
587.370

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

186.300

Totaal

€

917.017

+
€

1.138.796

€

329.696

€

1.138.796

+

http://cultura-nova.nl/wp-content/uploads/2022/06/Stichting-Cultura-Nova-def-jrr-2021-WG.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

402.197

€

101.723

Subsidies van overheden

€

1.138.570

€

1.114.401

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

1.138.570

€

1.114.401

Baten sponsorbijdragen

€

172.990

€

90.777

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

€
€

10.000

9.413

+

+

€

1.723.757

€

1.316.314

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

513.555

€

89.384

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

173.560

€

92.361

Personeelskosten

€

1.084.519

€

388.506

Huisvestingskosten

€

30.506

€

11.600

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

1.802.140

€

581.851

Saldo van baten en lasten

€

-78.383

€

734.463

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.

http://cultura-nova.nl/wp-content/uploads/2022/06/Stichting-Cultura-Nova-def-jrr-2021WG.pdf

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

http://cultura-nova.nl/wp-content/uploads/2022/06/Stichting-Cul
tura-Nova-def-jrr-2021-WG.pdf

Open

