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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Stichting Bachkoor Holland

4 1 1 6 9 2 0 0

Postbus 51, 3990 DB  HOUTEN

06-51253766

info@bachkoorholland.nl

www.bachkoorholland.nl

8 0 3 3 7 1 9 5 0

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Nederland

0

0

Hr. B.A.M. van Dongen voorzitter

Mw. M.E. van der Meer vice-voorzitter

Mw. M.H.M. Damen bestuurslid

Hr. E.Th. de Vries penningmeester

Dit betreft het bestuur in huidige samenstelling. Per 14 november 2022 zijn drie nieuwe 
bestuurders toegetreden. Per 15 november 2022 zijn drie voormalige bestuurders 
afgetreden.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Het organiseren of doen organiseren van kooruitvoeringen in binnen en buitenland, en 
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Tot dit doel behoort expliciet niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen 
die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het cultureel 
algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- Het uitgeven van de bij uitvoeringen behorende teksten.                                                
- Het exploiteren van de naar aanleiding van de uitvoeringen gemaakte opnamen .
- Het doen weergeven van uitvoeringen via radio, televisie of andere kanalen, al dan 
  niet in samenwerking met andere stichtingen, verenigingen of organisaties.
- Het bijeenbrengen van gelden en deze ter beschikking te stellen van de koren binnen 
  het kader van de doelstelling.
- Het zo mogelijk uitgeven van een periodiek over het Bachkoor Holland.

Een reeds jarenlange traditie van de stichting Bachkoor Holland is het organiseren van 
het Weihnachtsoratorium en de Mathäus Passion. Deze beide concerten, variërend in 
aantal uitvoeringen, vormen de rode draad van het in stand houden van cultureel 
erfgoed dat de stichting zich ten doel heeft gesteld in de stad Delft.

Door interesse op andere plekken in Nederland is het aantal uitvoeringen van vooral 
de Matthäus Passion gegroeid. Daaromheen worden meestal een voor- en 
najaarsconcert georganiseerd met als belangrijke doelstelling de artistieke ontwikkeling 
en bevordering van de (amateur)koorleden van de stichting. De stichting kan bogen op 
een vrij vaste bezetting van koorleden en biedt hen samen met de artistiek leider Gijs 
Leenaars de ruimte hun talenten verder te ontwikkelen. Zij worden daarbij ondersteund 
door het kwalitatief hoogstaand Concertgebouw Kamerorkest uit Amsterdam.

Kaartverkoop, uitkoop van een uitvoering, subisdies, sponsorbijdragen, bijdragen 
vrienden, donaties en giften.



03 van 06

1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Aan de vier uitvoeringen van de Mathäus Passion te Delft, Lochem en Leeuwarden.

Er wordt tot nog toe geen vermogen aangehouden.

Open

Het bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd, er is geen personeel in dienst.
Uitvoerenden en derden worden beloond tegen marktconforme tarieven die voor de 
betreffende sector van toepassing zijn.

In april 2022 is de Mathäus Passion eenmaal in Leeuwarden en Lochem en tweemaal 
in Delft uitgevoerd. 
In 2020 en 2021 hebben vanwege de Corona-pandemie geen uitvoeringen 
plaatsgevonden.

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.3 0 0 6 2 0 2 2

30-06-2022 30-06-2021 (*) 30-06-2022 30-06-2021 (*)

0 0

6.050 4.797

2.199

6.050 6.996

6.050 6.996

-27.740 907

-27.740 907

33.790 6.089

6.050 6.996

Overige gegevens        
        
Gebeurtenissen na balansdatum        

Er zijn participanten gevonden die ervoor willen zorgdragen dat de stichting langdurig financieel solide blijft. Daarmee is voor de toekomst voorzien in de 
continuïteit en ongestoorde bedrijfsvoering van de stichting.
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3 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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van alle baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

2022 2021 (*)

10.000 0

10.000 0

30.000 10.000

1.450 1.736

1.450 1.736

202.828 0

244.278 11.736

268.103 0

431 272

4.391 6.029

272.925 6.301

-28.647 5.435
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3 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.

Overige gegevens        
        
Gebeurtenissen na balansdatum        

Er zijn participanten gevonden die ervoor willen zorgdragen dat de stichting langdurig 
financieel solide blijft. Daarmee is voor de toekomst voorzien in de continuïteit en 
ongestoorde bedrijfsvoering van de stichting.          
     

https://www.bachkoorholland.nl/over-bachkoor-holland/anbi
Open


