Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

St. 't Barre Land

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 8 5 3 8 5

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

postbus 11696 1001 GR Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 2 4 1 1 6 4 9 4

E-mailadres

info@barreland.nl

Website (*)

www.barreland.nl

RSIN (**)

8 0 2 3 3 7 4 1 7

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 en Belgi.

Aantal medewerkers (*)

4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

I. Mosselman

Secretaris

F.J Diepenbrock

Penningmeester

K. Derwael

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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

De stichting heeft ten doel: het produceren van theatervoorstellingen en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 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?

De komende vier jaar (2021-2024) ontwikkelt 't Barre Land activiteiten die onder te
verdelen zijn in: grote ensemblevoorstellingen in de kleine zaal met tien spelers;
coproducties en een studio als open werkruimte. Daarmee bouwen we aan een nieuw
open collectief ensemble van toneelspelers uit verschillende generaties: een
dynamische werkomgeving waarin onderzoek centraal staat. Alle activiteiten bestaan
uit een combinatie van vier basiswaarden: ensemblespel, repertoire-onderzoek,
maatschappelijk engagement en kennisoverdracht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

't Barre Land wordt structureel ondersteund door Fonds Podiunkunsten en incidenteel
door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten of particuliere fondsen als Fonds 21 en
Lira Fonds. Directe publieksinkomsten haalt het gezelschap uit uitkoopsommen of
recettes voor de voorstellingen, coproducties met andere gezelschappen, lesgeven op
toneelscholen of verhuur van personeel. Daarnaast zijn er meerdere particuliere
donateurs die het gezelschap ruimhartig ondersteunen.
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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.

't Barre Land is een culturele instelling zonder winstoogmerk. De verkregen inkomsten
worden besteed aan beheerslasten (materi.le en personele) aan voorstellingskosten
(materi.le en personele:), aan publiciteitskosten en aan overhead (kantoor en
administratie). Van de totale kosten gaat 75% naar de activiteiten die het gezelschap
ontwikkelt, ofetwel naar de voorstellingen.

http://barreland.nl/anbi/

Open

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

Het stichtingbestuur van 't Barre Land verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. De
dagelijkse leiding (Margijn Bosch, Vincent van den Berg en Czeslaw de Wijs) wordt
betaald overeenkomstig de CAO Toneel en Dans voor een dienstverband van 0,7fte.
De publiciteitsmedewerker Esra Merkel wordt gedetacheerd door het Rotterdamse
gezelschap Urland en betaald voor een dienstverband van 0,2fte, overeenkomstig de
CAO Toneel en Dans. Overig personeel zoals toneelspelers en muzikanten krijgen een
honorarium overeenkomstig een bruto/bruto-salaris naar hun niveau volgens de
richtlijnen van de CAO Toneel en Dans.

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.

Na in januari 2020 een week de voorstelling '1991' gespeeld te hebben, heeft door
bekende omstandigheden in 2020 alleen de voorstelling 'Sit-Down Comedy #1: Oude
Meesters', een coproductie met het Vlaamse gezelschap Comp.Marius, doorgang
kunnen vinden in de zomermaanden. In het najaar van 2020 is de voorstelling 'Op de
rok van het universum' voorbereid: een coproductie met het Vlaamse gezelschap De
Nwe Tijd naar een roman van Tonnus Oosterhoff. De tournee van deze voorstelling is
verplaatst naar maart/april 2022.
In 2018 en 2019 heeft 't Barre Land het reeds genoemde '1991' gemaakt, naar
aanleiding van het werk van Dubravka Ugresic; in samenwerking met Tijdelijke
Samenscholing de succesvolle voorstelling 'Hin und Her' (geselecteerd voor
Theaterfestival 2019) gemaakt, naar de gelijknamige tekst van Odon von Horvath; de
beruchte clownsvoorstellingen van Pointless International, en 'Plattegrond van de kunst
en omstreken', een montagevoorstelling. Samen met Maatschappij Discordia
participeert 't Barre Land jaarlijks in de toneelspelersondernemingen 'De Veere' en 'De
Republiek'.

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

http://barreland.nl/anbi/

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

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

212

€

+

€

0

+
212

Continuïteitsreserve

€

16.704

€

15.486

Bestemmingsreserve

€

12.410

€

5.274

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

2.672

€

+

10.548

+
€

34.713

€

34.713

€
€

+

+
€

29.114

20.760

11.468

€
32.041

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.599

Totaal

€

34.713

22.016

+

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

+
€

22.228

€

1.468

€

22.228

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

1.651

€

50.025

Subsidies van overheden

€

35.910

€

12.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

10.000

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

35.910

+
22.000

€
€

6.750

+

€
€

6.750

+
0

+

+

€

44.311

€

72.025

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

6.382

€

19.591

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

1.897

Communicatiekosten

€

450

€

4.618

Personeelskosten

€

29.125

€

36.199

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

44.311

€

72.025

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

Som van de baten

Lasten

€

8.354

+

9.720

€

+
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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.

Door corona is er in 2020 weinig geproduceerd en uitgevoerd. Wel is er gewerkt aan
een aantal producties, maar voor het merendeel zijn de voorstellingen verplaatst naar
de toekomst.

http://barreland.nl/anbi/

Open

