Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Dunya Festival

Nummer Kamer
van Koophandel (*)

2 4 3 8 5 6 5 8

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

Lloydstraat 17J

Telefoonnummer

0104048422

E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)

8 1 5 7 5 9 2 7 7

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
3

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
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

R.B. van der Meijden

Voorzitter

Bestuurslid 2

J.C.F.H. Dieleman

Secretaris

Bestuurslid 3

K.J. Willems

Penningmeester

Bestuurslid 4

A. Silva

Algemeen lid

Bestuurslid 5

R.M. Haize

Algemeen lid

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL

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

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

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het realiseren van optimale voorwaarden voor de realisatie van een --• jaarlijks
terugkerend Wereldpodiumkunsten Festival in Rotterdam, --• alsmede het realiseren
van optimale voorwaarden voor de realisatie van - voorstellingen op het gebied van
Wereldpodiumkunsten gedurende het - theaterseizoen, met het doel een breed en
divers publiek kennis te laten - maken met verschillende vormen van
wereldpodiumkunsten , het ---• stimuleren van jong talent en het ondersteunen van
nieuwe stromingen - binnen deze sector, 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.------------------De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het•Ł kanaliseren,
organiseren en/of begeleiden van activiteiten en het---• verwerven en beschikbaar
stellen van know-how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het
doel kunnen bijdragen

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?

lHet festival brengt haar maatschappelijke ambities in praktijk door:

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkmsten uit festivalmarkt
Inkomsten uit horeca omzet
Entreegelden
Sponsoring
Cultuurplan gemeente Rotterdam
Evenementensubsidie gemeente Rotterdam
Diverse particuliere fondsen

- de hoogwaardige artistieke kwaliteit van de programmering te combineren met
herkenbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen, ook voor groepen die minder
kapitaalkrachtig en minder snel geneigd zijn tot cultuurbezoek;
- het programma aan te laten sluiten op tradities en initiatieven van de diverse
(sub)culturele gemeenschappen;
- regulier contact en nauwe samenwerking met de diverse (sub)culturele
gemeenschappen;
- deze gemeenschappen te betrekken bij de invulling en totstandkoming van de
activiteiten,
waardoor het festival in toenemende mate als gemeenschappelijk eigendom wordt
gezien;
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Realisatie jaarlijks evenement Rotterdam Ubnlimited Zomercarnaval
- Organisatiekosten
- Programmering
- Publiciteit
- Productie
De stichting beshikt niet over een eigen vermogen

www.rotterdamunlimited.com

Open

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

Het bestuur is onbezoldigd.
De sector kent geen cao, maar gekeken wordt naar de cao welzijn

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.

Realisatie evenement Rotterdam Unlimited Zomercarnaval van 26 t// 30 juli 2022

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

16 juli Royalty Election
26, 27 e 28 juli diverse indoor podiumproducties
29 juli Warming Up, Lighting Parade en outdsoor podiumproducties
30 juli Zomercarnaval Straatparade en outdsoor podiumproducties
Evaluatie totaalprogramma is op verzoek beschikbaar.

Open

2

Balans

Balansdatum

3 1

1 2

2 0 2 2

9.077

9.077

0

+

+
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Continuïteitsreserve

Passiva

€

€

31-12-2022

€

€

€

9.077

31-12-2021 (*)

Bestemmingsreserve

+

€

Herwaarderingsreserve

€

+

€

Overige reserves

€

€

€
Bestemmingsfondsen

€

€

0

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

€
€

Kortlopende schulden

Totaal

0

+

€

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

31-12-2021 (*)

€

31-12-2022

€
€

Activa
Immateriële vaste activa

€

€

€

+

€

€

Materiële vaste activa

+

€

9.077

Financiële vaste activa

0

€

€
€
€

Voorraden

€
€

Vorderingen &
overlopende activa

€
€

Effecten

0

+

€

+
€

€

0

Liquide middelen

Totaal

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

9.077

9.077

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

Subsidies van overheden

€

746.900

€

474.400

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

52.500

€

28.500

Overige subsidies

€

173.006

€

30.000

Baten van subsidies

€

972.406

€

532.900

Baten sponsorbijdragen

€

137.015

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

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

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

+

+

€
€

0

€

389.789

+
0

118.500

+
Som van alle baten

Lasten

€

+
€

1.499.210

+

651.400

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

611.504

€

199.576

Huisvestingskosten

€

10.950

€

10.950

Afschrijvingen

€

3.250

€

3.250

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

859.038

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

437.615

1.484.742

€

651.391

14.468

€

9

+

+
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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.

Open

