Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Opus 3, Centrum voor de Kunsten
0 1 0 9 4 7 6 3

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

Parklaan 3
0 5 1 9 2 9 2 6 0 2

E-mailadres

info@opus3.nl

Website (*)

www.opus3.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 0 4 6 8 0 3 7

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 (*)

1 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

C. J. Dekker

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
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?

Opus 3 wil een spil zijn in het web van kunstzinnige vorming, kunstbeoefening en
kunsteducatie in Noordoost Friesland. Dit vindt zelfstandig of in samenwerking met
muziekverenigingen, koren, basis-, voortgezet – en beroepsonderwijs, sociaal cultureel
werk en bibliotheek, ateliers, aanbieders van teken- en schilderlessen, toneel-, theateren cabaretverenigingen, sport en ouderenvoorzieningen plaats.
Opus 3 ziet het als haar missie zoveel mogelijk inwoners van Noordoost Friesland in
contact te brengen met kunst en cultuur, op welke manier dan ook. Plezier hebben in
het zelf met kunst en cultuur bezig zijn, staat daarbij hoog in het vaandel.

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?

Opus 3 verzorgt lessen op het gebied van kunst en cultuur voor iedereen die zich
hiervoor interesseert in de gemeenten Noardeast Fryslân en Schiermonnikoog.
Deze lessen worden jaarrond georganiseerd, zowel binnen het curriculum van het
regulier onderwijs als in de vrije tijd.
Ook de verschillende verenigingen op het gebied van amateurkust worden ondersteund
door Opus 3.
Met de visie dat educatie zorgt voor participatie wordt getracht om zoveel mogelijk
inwoners van de deelnemende gemeenten, van jong tot oud, in aanraking te brengen
met kunst en cultuur.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten uit de door de stichting met de gemeenten van het verzorgingsgebied
gesloten budgetfinancieringscontracten
Bijdragen van leerlingen en cursisten
Inkomsten van derden voor door de stichting verleende diensten en georganiseerde
activiteiten
Donaties
Subsidies en sponsorgelden
Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift
Overige baten
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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).

Exploitatie van de stichting
Bestemmingsreserves:
- Algemene reserve budgetsubsidies
- Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte
- Bestemmingsreserve vervanging instrumenten
- Voorziening jubileumuitkeringen
- Reserve stichting
Deze saldo’s staan op spaarrekeningen.

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

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

Open

Directeur-bestuurder in loondienst
Cao SGO is hierop van toepassing

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.

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

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

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

6.891

4.279

€

+

€

6.891

+
4.279

Continuïteitsreserve

€

221.247

€

211.422

Bestemmingsreserve

€

325.979

€

317.273

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

82.406

€

+

627.778

+
€

720.589

€

727.480

€
37.011

€

+

34.367

+
€

584.237

563.062

34.348

€
638.183

31-12-2020 (*)

€

662.126

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

133.419

666.405

Totaal

€

727.480

9.186

€

+
€

€

9.824

€

94.157

€

666.405

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

283.672

€

301.668

Subsidies van overheden

€

808.050

€

771.402

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

€

€

+

€
€

808.050

+

771.402

€
€

0

+

+
0

€
€

0

4.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.091.722

1.077.070

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

862.388

€

917.591

Huisvestingskosten

€

75.382

€

77.135

Afschrijvingen

€

1.811

€

1.031

Financiële lasten

€

2.141

€

1.690

Overige lasten

€

128.825

€

104.310

Som van de lasten

€

1.070.547

€

1.101.757

Saldo van baten en lasten

€

21.175

€

-24.687

+

+
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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.

https://www.opus3.nl/wp-content/uploads/2022/07/publicatiejaarrekening-2021-was-getekend.pdf

Open

