Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Meenthe
0 5 0 2 6 6 8 1

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

Stationsplein 1
0 5 2 1 5 1 4 0 0 4

E-mailadres

info@demeenthe.nl

Website (*)

www.demeenthe.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 9 3 2 5 3 2
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2 5

Aantal medewerkers (*)

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

W.J.B. ten Kate

Secretaris

I.A. Bakker

Penningmeester

M.G. Buiter

Algemeen bestuurslid

C.H. Groen

Algemeen bestuurslid

M. Sprenkeler-Borst / E.J. Hesse

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 ten doel het bevorderen van de culturele, maatschappelijke en
sociaIe belangen in de gemeente Steenwijkerland.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van
culturele, maatschappelijke, recreatieve en sociale activiteiten en het verrichten van al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting kent een beleidsplan dat inzicht geeft in de te verrichten werkzaamheden,
de beoogde resultaten, de werving van gelden en fondsen, het vermogensbeheer en
de besteding daarvan. Dit beleidsplan kan een meerderjarig programma bevatten doch
dient voortdurend te worden geactualiseerd.
https://www.demeenthe.nl/informatie/anbi/

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Meenthe is al vijftig jaar de spil in het culturele landschap van Steenwijkerland. De
Meenthe biedt een brede, onderscheidende programmering. Het aanbod is divers,
vernieuwend en op de regio gericht. De Meenthe maakt eigen producties en
voorstellingen. Daarnaast heeft De Meenthe een publieke functie als de
ontmoetingsplaats voor de bewoners van Steenwijkerland en wijde omgeving. Het
maatschappelijk belang voor de gemeente Steenwijkerland, krijgt inhoud door
nadrukkelijk amateurgroepen van ‘alle pluimage’ te faciliteren en expliciet jongeren
te betrekken bij het theater.
Het aanbod richt zich op diverse doelgroepen. De komende jaren worden de accenten
gelegd bij jongeren en dertigplussers. Daarmee wordt bereikt dat ook toekomstige
generaties theaterbezoek aan De Meenthe worden gebonden. Diverse trends en
ontwikkelingen zijn uitdagingen, waarbij internet en sociale media zorgen voor een
nieuwe dynamiek in marketing. Daar wordt op ingespeeld. De Meenthe weet waar ze
goed in is, maar ook wat aandacht behoeft, wat bedreigingen zijn en welke kansen
worden geboden. Investeren in (personele) deskundigheid om die kansen te benutten
is van belang om ook in de toekomst een sterk merk te blijven.
De ambities voor de toekomst vloeien voort uit een aantal kernwaarden, de markt
waarin we opereren en de trends en ontwikkelingen
De personele bezetting van De Meenthe is de afgelopen jaren toegenomen met
gemiddeld
twee fte, om
de stijging vanzaalverhuur
het aantal theaterbezoekers
in goede
banen
Naast
de inkomsten
uit kaartverkoop,
en horeca ontvangt
Stichting
De te
leiden.
Desondanks
is de gemeente
personele organisatie
onverminderd
kwetsbaar.
De Meenthe
Meenthe
subsidie van
Steenwijkerland.
Aanvullend
werft Stichting
De
ontvangt
hetzelfde
bedrag aan subsidie als 13 jaar geleden. Van
Meenthe nog
actiefsteeds
geld onder
derden.
indexering is geen sprake geweest. De benchmark met omliggende theaters geeft aan
dat door de gemeente toegekende subsidie omgerekend per inwoner erg laag is.
Subsidieverhoging is daarom noodzakelijk. Gebeurt dat niet dan is De Meenthe
genoodzaakt het businessmodel aan te passen. Dit zal zeker impact hebben op de
culturele programmering en de investeringen in een duurzame toekomst.
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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).

Het bieden van een artistiek sprankelend en toegankelijk aanbod; muziek, dans,
toneel, cabaret, show, jeugdtheater en veel regionale producties.
De Meenthe vervult voor de gemeente Steenwijkerland een voortrekkersrol om
culturele initiatieven aan te jagen door inzet van expertise en ervaring in de
podiumkunsten.

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

https://www.demeenthe.nl/informatie/anbi/

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

Het bestuur van Stichting De Meenthe is een onbezoldigd bestuur. De directeur
ontvangt een salaris onder het algemeen bezoldingingsmaximum. Stichting De
Meenthe heeft daarom een verzoek ingediend om uitgeschreven te worden uit het
WNT-register. Voor het personeel wordt de CAO van de KHN gevolgd.

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.

Het theaterseizoen 2019/2020 was bijzonder voor de Meenthe vanwege COVID19. Het
personeel, directie en bestuur heeft er alles aan gedaan om de continuïteit van het
theater te borgen voor de lange termijn. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor
de creativiteit, loyaliteit & eensgezindheid van personeel en directie ten tijde van
COVID19. Verder willen we alle theaterbezoekers, sponsoren, gemeente
Steenwijkerland & overige stakeholders bedanken voor het getoonde begrip en
ondersteuning ten tijde van COVID19. Tot slot zijn we zijn ervan overtuigd, dat we
alleen samen de toekomst van Rabo Theater De Meenthe blijvend kunnen
zekerstellen!

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

Open

Open
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Balans

3 0

Balansdatum

Activa

– 0 6

– 2 0 2 0

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

30-06-2020

30-06-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

112.256

128.155

€

+

€

112.256

Voorraden

€

19.925

€

18.406

Vorderingen &
overlopende activa

€

156.156

€

202.550

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
128.155

€

+
€

587.371

+
€

823.036

808.327

+
Totaal

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

€

935.292

https://www.demeenthe.nl/informatie/anbi/

30-06-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

259.457

30-06-2019 (*)

€

+
€

€
646.955

Passiva

936.482

+
€

259.457

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

675.835

Totaal

€

935.292

+
€

259.370

259.370

€

677.112

€

936.482

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

0

€

0

Baten van bedrijven

€

58.567

€

58.980

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

€

590.916

€

602.829

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

1.612.625

€

2.008.280

Overige baten

€

39.544

€

5.366

Som van de baten

€

2.243.085

€

2.616.475

+

€

+

€
€

532.349

543.849

€

+

+

€

+

+
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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

€

€

€

2.101.686

2.532.356

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

130.456

Som van de lasten

€

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

€
€

2.101.686

+
2.532.356

€
€

112.270

2.232.142

€

2.644.626

€

727.367

€

847.346

Saldo financiële baten en lasten

€

-10.856

€

-14.559

Saldo baten en lasten

€

87

€

-42.710

+

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.

Open

+

