Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting IJ producites

Nummer Kamer van
Koophandel

3 3 3 0 3 7 8 4

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

TT Neveritaweg 61, 1033 WB Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 4 9 2 2 2 2 9

E-mailadres

info@overhetij.nl

Website (*)

https://www.overhetij.nl

RSIN (**)

8 0 7 0 2 7 3 8 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 5 0

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

JoostRavoo

Secretaris
Penningmeester

Zafer Yurdakul

Algemeen bestuurslid

Laurien Timmermans

Algemeen bestuurslid

Marjorie Boston

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

De stichting heeft tot doel:
A. Het tenminste eenmaal per jaar Over het IJ Festival te organiseren met als hoofd
locatie de IJ -oevers in Amsterdam Noord uitgaande van de volgende uitgangspunten:
- De festivals bewegen zich op de grens van theater, beeldende kunst en muziek.
Gericht op talentontwikkeling en verbinding met andere sectoren.
- Het festival beoogt een groot en breed publiek te bereiken. Dit manifesteert zich in
een brede programmering.
- Het festival streeft ernaar ieder jaar zoveel mogelijk projecten met jonge
theatermakers/podiumkunstrenaars aan te gaan, al dan niet in co-productie
B. Theater, beeldende kunst en muziek op locatie stimuleren

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 orgainseert een keer per jaar het 10 daagse locatie theaterfestival in
Amsterdam Noord. Daarin ligt het accent op jong talent en de ontwikkeling en groei van
jong talent. Daarnaast ziet de stichting een belangrijke taak in het verbinden van
theater en performance aan maatschappelijke onderwerpen. waarbij via de kunst
verbintenissen worden aangegaan met maatschappelijke onderwerpen, mensen en
organisaties uit andere sectoren. In de manier waarop stichting werkt vervagen de
grenzen van verschillende sectoren en dat is precies te bedoeling. Naast het 10daags
festival wordt er dan ook jaarrond ingezet op korte festivals en andere activiteiten
gericht het verbinden van mensen en organisaties uit alle sectoren: zorg, onderwijs,
bewoners etc.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Onze stichting verwerft inkomsten door:
1. publieksinkomsten: kaartverkoop en horeca tijdens het festival
2. bijdragen van publieke en private fondsen
3. gebruik van ruimten en terreienen om niet
4. sponsoring van bedrijven
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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.

alle inkomsten worden

https://overhetij.nl/files/2020-10/over-het-ij-kunstenplan-2021-202
4-afk-1.pdf?95c70010c2

Open

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

1. Bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting
2. Beleidsbepalend orgaan is in het geval van stichting IJ producties de directie,
bestaande uit de algemeen artistiek directeur en de zakelijk directeur. beide in
dienst van de stichting en beloond volgens CAO
3. Naast direcrtie is een medewerker in dienst en ontvangt salaris volgens CAO
4. alle andere medewerkers ontvangen beloning op basis van opdrachtgever
opdrachtnemer relatie en factueren de stichting als ZZP'ers

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.

https://drive.google.com/file/d/17nlxOD_8Cif-5gNrCGNwfy98MOWNOZf0/view

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

https://drive.google.com/file/d/17nlxOD_8Cif-5gNrCGNwfy98MO
WNOZf0/view

Open
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Balans

3 0

Balansdatum

Activa

– 0 3

– 2 0 2 0

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

30-03-2020

30-03-2019 (*)

Passiva

30-03-2020

30-03-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

641

€

1.549

Vorderingen &
overlopende activa

€

100.107

€

46.246

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

€
126.126

€

+
€

168.960

+
€

226.874

Totaal

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

226.874

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

194.818

Totaal

€

226.874

0

€
€

32.056

65.661

€

+
€

+
€

0

216.755

+
€

€

+

216.755

€

151.094

€

216.755

+

https://drive.google.com/file/d/17nlxOD_8Cif-5gNrCGNwfy98MOWNOZf0/view

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Overige baten particulieren

€

183.563

€

890.229

Som van baten van particulieren

€

183.563

€

890.229

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

612.818

+

578.542

€

+

€
€

796.381

+
1.468.771

€

+
796.381

€
€

+
1.468.771

06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

+

€

0

0

€

+
0

796.381

€

+

€

€

0

1.468.771

https://drive.google.com/file/d/17nlxOD_8Cif-5gNrCGNwfy98MOWNOZf0/view

https://drive.google.com/file/d/17nlxOD_8Cif-5gNrCGNwfy98MO
WNOZf0/view

Open

