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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

SPTC
4 1 2 0 3 2 1 3

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

Lucasbolwerk 11
0 3 0 3 0 7 8 7 6 0

E-mailadres

info@sptc.nl

Website (*)

www.sptc.nl

RSIN (**)
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
4

Aantal medewerkers (*)
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

Mevrouw G. A. Zantinge

Secretaris

de heer J. Buitenga

Penningmeester

De heer R.J. Jacobson

Algemeen bestuurslid

Mevrouw L. Wiering

Algemeen bestuurslid

De heer H. de Bruin

Overige informatie
bestuur (*)

De heer A. Kuhne, De heer A. Berendse, De heer J Wilbers, De heer W. Buma

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?

Actieve bevordering van de podiumkunsten in het bijzonder het bezoek daaraan. De
Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door de uitgifte van de theater en
concertbon (note = Podium Cadeaukaart) en het beheer van het met de uitgifte en
exploitatie van de theater en concertbon samenhangend vermogen.

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?

Uitgeven van de Podium Cadeaukaart. Met de Podium Cadeaukaart kan een theater
bezoek eenvoudig cadeau gegeven worden. Er zijn meer dan 300 theaters en podia
aangesloten. Wij zorgen voor promotie door de cadeaukaart aan consumenten te
verkopen in alle supermarketen en conviniance winkels in Nederland en tevens
verkopen we de kaart in de zakelijke markt.
Door deze verkoop realiseren wij per jaar direct 180.000 toeschouwers en indirect
ongeveer 300.000 toeschouwers. Nb deze cijfers zijn gemiddelden van voor de Corona
periode.
Daarnaast verzorgen wij promotie voor de theaters, festivals en thetaergezelschappen
door online publicaties. Tevens doneren wij - indien mogelijk - aan theater
gerelateerde goede doelen (zoals Pr. Bernard Cultuurfonds) of ondersteunen theaters
bij soortgelijke initiatieven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Podium Cadeaukaart krijgt haar inkomsten door vrijval (kaarten die niet worden
ingeleverd) en vergoeding van de theaters als een Podium Cadeaukaart wordt
ingeleverd. Daarnaast verkoopt zij via haar website extra produkten (verpakkingen fotokaarten) welke inkomsten genereren.
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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 inkomsten worden besteed aan de operatie van de Podium Cadeaukaart. De
operatie heeft naast personeelskosten kosten aan onder meer; vergoedingen
verkooppunten - incluis de theaters waar de kaart verkocht wordt, website onderhoud,
kaarten en verpakking productie, administratie, logistiek, fullfilment, systeem
vergoeding (op en afwaarderen van de kaarten). Eventuele (niet begrote) operationele
positieve resultaten gaan terug naar de branche of worden gebruikt om de verkoop of
algemeen theater bezoek verder te stimuleren.
De waarde van de verkochte kaarten worden ondergebracht in een St. Derden Gelden
rekening met een apart bestuur. Dit zorgt voor absolute veiligheid voor zowel de
consumenten als voor de theaters.Er wordt een zeer defensief profiel aangehouden via
een mandaat. Daarnaast is er een continuiteitsreserve opgebouwd.

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

http://www.sptc.nl/over-sptc/beleidsplan-2020/

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

Personeel wordt beloond conform CAO Podium Kunsten. Het bestuur ontvangt geen
beloning of vergoedingen

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.

In 2020 zijn de activiteiten vooral gericht geweest op plannen te maken voor de
heropening van de theaters en voor het einde van de lockdown voor de winkels.
Er is ingezet is op verbeteringen van de website, efficientiere logistiek, efficientere
administratie procedures. Daarnaast is het inititief van de Podium Dinerbox ontwikkelt
en geimplementeerd, is er een affliate programma gestart en geimplementeerd voor de
theaters en andere culturele organisaties.
Er is ingezet op verkoop in de B2B markt en we zijn een actie gestart ter
ondersteuning van de jonge theatermakers via de Pr. Bernard Cultuurfonds.
Er is een campagneplan ontwikkelt om publieksbezoek te ondersteunen voor als de
theaters weer opengaan, Het streven is om dit te implementeren in een grote landelijke
actie wanneer deze van start gaat (Campagne Mooier dan Ooit)
Naast dit alles zijn we doorgegaan met het ondersteunen van alle en zeer diverse
initiatieven in de cultuursector door hier aandacht voor de vragen via de social
kanalen.

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

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Materiële vaste activa

€

6.647

€

Financiële vaste activa

€
€

4.847

€

+

€

6.647

Voorraden

€

19.629

€

23.035

Vorderingen &
overlopende activa

€

178.726

€

181.704

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
4.847

€

+
€

4.617.955

+
€

4.597.198

4.822.694

+
Totaal

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

€

4.603.845

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

1.816.358

4.000

€

+
€

€
4.398.843

Passiva

4.827.541

4.000

+
€

1.820.358

1.513.650

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

1.162.393

€

1.263.546

Kortlopende schulden

€

1.621.094

€

2.050.345

Totaal

€

4.603.845

€

4.827.541

+
€

1.509.650

+

+

2020 is een bijzonder jaar geweest waarin alle activiteiten direct zijn opgeschort vanuit verstandig ondernemerschap die direct te maken hadden met
verkoop en promotie.
Door de lock downs waren er niet alleen geen theater voorstellingen maar ook waren er geen verjaardagen (70% van de cadeaukaarten worden gegeven
met verjaardagen). Dus 2020 geeft een zeer atypisch en ongewenst beeld ten aanzien van de werkzaamheden en investeringen.
De organisatie heeft ingezet op voorbereidingen als theaters weer open gaan, B2B verkoop, promotie en zichtbaarheid nieuwe initiatieven van de sector
en efficiency verbeteringen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

1.196.924

+

€
€

0

+

1.221.231

+
0

€

+

€

0

€

€

301.110

€

€

0

+

+

€

1.196.924

€

1.522.341

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

244.215

€

673.746

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

236.920

€

Personeelskosten

€

330.762

€

Huisvestingskosten

€

7.629

€

341.710

Afschrijvingen

€

397

€

6.679

Financiële lasten

€

7.171

€

397

Overige lasten

€

63.123

€

46.699

Som van de lasten

€

890.217

€

1.251.802

Saldo van baten en lasten

€

306.707

€

270.539

Som van de baten

Lasten

+

182.571

+
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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.

www.sptc.nl

Open

