Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting IMPAKT

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 8 6 4 3 7

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

Lange Nieuwstraat 4

Telefoonnummer

0 3 0 2 9 4 4 4 9 3

E-mailadres

info@impakt.nl

Website (*)

www.impakt.nl

RSIN (**)

8 0 2 7 5 1 7 3 8

Actief in sector (*)

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

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

Nederland, Europa
1 , 8
2 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

N.R.A. Hille

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

F.L. Koolen

Algemeen bestuurslid

I.O. de Vries

Overige informatie
bestuur (*)

IMPAKT werkt met het Raad van Toezicht-model. Bovengenoemden vormen RvT.
Arjon Dunnewind is directeur-bestuurder.

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?

De promotie van diverse hedendaagse kunstvormen, zoals mediakunst, film, performance, muziek en verder
al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn

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 IMPAKT organiseert een jaarprogramma met tentoonstellingen, lezingen, discussies, workshops,
performances en presentaties van kunstenaars. Deze activiteiten vinden verspreid over het jaar plaats in de
eigen locatie, het IMPAKT [Centrum voor Media Cultuur], in Utrecht, Nederland of het buitenland, of online
op het internet. Eenmaal per jaar in de herfst organiseert IMPAKT een festival waarin bovengenoemde
formats samenkomen.
Met de activiteiten introduceren hedendaagse kunstvormen, zoals mediakunst, digitale kunst, film,
performance, muziek, etc bij ons publiek. We plaatsen de gepresenteerde projecten in een historische en
artistieke context en verbinden ze met maatschappelijk discussies betreffende bijvoorbeeld de rol van media
en technologie in onze samenleving. Weondersteunen kunstenaars bij het maken van nieuw werk met
inhoudelijke en technische adviezen en werkbudgetten, en we dragen bij aan de presentatie en verspreiding
van de werken door ze op te nemen in ons eigen programma en door ze aan te bevelen in ons internationale
netwerk.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies, sponsoring en entreegelden.
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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 middelen die we verkrijgen besteden we aan de organisatie tentoonstellingen, lezingen, discussies,
workshops, performances en presentaties van kunstenaars. De kunstenaars, sprekers en andere
deelnemers aan onze activiteiten krijgen een vergoeding voor hun deelname. Ook de kunstenaars die wij
ondersteunen bij de productie van nieuwe werk krijgen een vergoeding, naast het budget voor
productiekosten. Bij de vergoedingen die we uitkeren hanteren we de richtlijn "https://
kunstenaarshonorarium.nl" als standaard.
Het Eigen Vermogen van de stichting bestaat uit Bestemmingsreserves en een Algemene Reserve. Met de
Bestemmingsreserves worden uitzonderlijke projecten ondersteund die bijdragen aan de ontwikkeling van
de stichting. Het geheel van het Eigen Vermogen staat in dienst van de continuïteit van de stichting en wordt
besteed conform de in de statuten vastgelegde doelstellingen.

Het vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.

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).

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werk. De
directeur-bestuurder heeft een vaste aanstelling en wordt bezoldigd conform de door De Zaak Nu
opgestelde richtlijn functie- en loongebouw presentatie-Instellingen voor beeldende kunst. Ook het
personeel wordt volgens deze richtlijn betaald.

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.

Zie het jaarverslag op https://impakt.nl/about/

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

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

–

1 2

–

2 0 1 9

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+

Zie het financieel verslag zoals gepubliceerd op https://impakt.nl/about/

0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

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

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

Zie het financieel verslag zoals gepubliceerd op https://impakt.nl/about/

Open

