Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

stichting ABC Architectuurcentrum Haarlem
4 1 2 2 5 0 0 0

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

Groot Heiligland 47
0 2 3 5 3 4 0 5 8 4

E-mailadres

info@architectuurhaarlem.nl

Website (*)

www.architectuurhaarlem.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Monumenten

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

Nederland
1 , 8
9 5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Roger Kersten

Secretaris

Anke Huntjens

Penningmeester

Chris Abbenhuis

Algemeen bestuurslid

Maarten Georgius, Jurgen van der Ploeg, Lian The, Peter Heuvelink

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?

Doel - statement
Het doel van het ABC is onze passie voor de leefomgeving van in het bijzonder
Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland te delen en daarmee de bewustwoording van
de betekenis van architectuur in de breedste zin van hete woord over het voetlicht te
brengen.

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?

missie en activiteiten
Het ABC Architectuurcentrum Haarlem is een stichting die eind 1988 is opgericht om
de belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en omstreken te
bevorderen. De activiteiten die het centrum tot op heden ontplooit (variërend van
exposities, lezingen, debatten, tot kinderworkshops, rondleidingen etc.) sluiten aan bij
de oorspronkelijke doelstellingen zoals geformuleerd in de statuten, namelijk: ‘
bouwkunst en architectuur in de ruimste zin van het woord onder de aandacht brengen
van "het publiek" door activiteiten te ontwikkelingen, te organiseren en onderzoek te
verrichten om daarmee het belang van ruimtelijke kwaliteit te benadrukken’.
ABC Architectuurcentrum Haarlem is dus al ruim dertig jaar een ontmoetingsplek voor
iedereen die zowel beroepsmatig als ‘als leek’ geïnteresseerd is in architectuur,
stedenbouw en landschapsontwerp (de leefomgeving) in de Haarlem en de regio
Zuid-Kennemerland. Architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp maken de stad.
Van daaruit belicht en verkent het ABC de actuele stedelijke en landschappelijke
opgaven en ambities die de komende jaren impact zullen hebben op de stad e.o.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

diversen bronnen: subsidies, sponsoring, donaties, entree-inkomsten, leveren
diensten, winkel (boeken), faciliteiten ABC ter beschikking stellen
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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).

inkomsten worden besteed aan de projecten (organisatie).

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

Open

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

het bestuurswerk is onbezoldigd. De 1,8 fte personeelsleden worden beloond adhv
vergelijkbare cao's uit de cultuursector

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.

voor activiteitenverslag zie onze uitgebreide website waar alle pubike activiteiten
(exposities, debatten, rondleidigen etc) worden toegelicht. Ook in het finacieel
jaarverslag worden deze opgesomd

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

https://www.architectuurhaarlem.nl/activiteiten

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

14.165

6.281

€

+

€

14.165

Voorraden

€

3.020

€

2.873

Vorderingen &
overlopende activa

€

18.022

€

20.017

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
6.281

€

+
€

125.493

+
€

177.634

148.383

+
Totaal

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

€

191.799

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

139.222

31-12-2020 (*)

€

+
€

€
156.592

Passiva

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

32.577

154.664

Totaal

€

191.799

128.838

€
€

20.000

8.710

€

+
€

+
€

139.222

Bestemmingsfondsen

128.838

€

17.116

€

154.664

+

+

zie jaarrekening voor toelichtingen
( https://www.architectuurhaarlem.nl/sites/default/files/ABC%20Architectuurcentrum%20Haarlem%20Financieel%20verslag%202021.pdf )
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

51.621

€

46.086

Subsidies van overheden

€

79.830

€

103.497

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

79.830

€

103.497

Baten sponsorbijdragen

€

83.920

€

78.420

Giften en donaties van particulieren

€

3.653

€

5.822

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

€
€

3.653

+

+
5.822

+

+

€

219.024

€

233.825

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

10.671

€

14.675

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

99.264

€

95.411

Huisvestingskosten

€

67.973

€

57.740

Afschrijvingen

€

3.543

€

2.922

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

40.660

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

25.861

222.111

€

196.609

-3.087

€

37.216

+

+

06 van 06

3

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.

https://www.architectuurhaarlem.nl/sites/default/files/ABC%20Architectuurc
entrum%20Haarlem%20Financieel%20verslag%202021.pdf

Open

