Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting OTO - Onderwijs in Theater in Onderwijs
3 0 1 6 6 5 1 5

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

Postbus 97, 2080 AB Santpoort-Zuid
0 2 3 5 3 1 6 2 2 2

E-mailadres

femme@theaterinschool.nl

Website (*)

www.stichtingoto.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 3 4 4 6 0 4 1

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hans Hartog

Secretaris

Jan Bloem

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?

De Stichting heeft ten doel bij de dragen aan de ontwikkeling van kinderen - in de
ruimste zin des woords- in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar door inzet van
theater als educatief middel en voorts al het geen in de ruimste zinn met één en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het promoten en produceren
van familietheater, ontwikkelen van lesmateriaal rondom voorstellingen en
theatereducatie, verkoop aan schole nen theaters, werven van financiele middelen en
het vinden van partners voor duurzame samenwerking.

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?

1. Theater in School is de landelijke georiënteerde verkoopafdeling van de stichting. We
bieden persoonlijk advies en verzorgen de verkoop van educatieve voorstellingen aan
scholen en theaters. Ons aanbod sluit aan op de leerplankaders en eindexamentermen.
We verkopen zowel onze eigen producties als producties van andere makers.
2. Daarnaast produceren we zelf toegankelijke hoogwaardige (theater)producties voor
jeugd tot en met 18 jaar. Deze producties zijn geschikt als onderdeel van het
cultuuronderwijs. We voorzien de producties van begeleidend lesmateriaal en maken ze
passend voor op school en in het theater. Op deze manier maken we een cultuurervaring met educatieve verwerking mogelijk voor een grotere groep kinderen.
3. Voor het UNESCO Wereld Erfgoed Fort van Hoofddorp ontwikkelt, programmeert en
stimuleert Stichting OTO de beleving van cultuurhistorie en theater, waarbij het besef
van de eigen identiteit en (culturele) context centraal staan. Met een bezoek aan het
openlucht theater in het fort ontsluit en ontvouwt zich tegelijkertijd een blik op de eigen
(lokale) geschiedenis en cultureel historische context. Projecten worden voorzien van
duurzaam ontwikkeld lesmateriaal zodat ze ook landelijk ingezet kunnen worden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting genereert inkomsten uit de verkoop aan scholen/ educatieve instellingen
en theaters. De Stichting voert betaalde opdrachten uit voor artiesten en derden om
lesmateriaal te ontwikkelen, of educatieve culturele concepten te ontwikkelen, uit te
werken of uit te voeren. Voor het realiseren van eigen producties worden fondsen
aangevraagd bij wijze van co-financiering.
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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).

Inkomsten dekken deels de vaste lasten (personeel, kantoor, en organisatie) en worden
aangewend om nieuwe producten te ontwikkelen, al dan niet middels co-financiering.
De inkoop van artiesten en programma’s waarmee 100.000 leerlingen per jaar worden
bereikt wordt ook betaald vanuit de inkomsten.

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

https://www.stichtingoto.nl/organisatie/

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

Het stichtingsbestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

Open

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.

https://www.stichtingoto.nl/organisatie/

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

€

€
€

196

529

€

+

€

196

+
529

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

48.556

€

+

34.679

+
€

162.757

€

162.953

€

+

-20.040

+
€

-3.731

-20.040

33.780

€
114.201

-3.731

31-12-2020 (*)

€

68.459

+

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

€

25.202

€

12.826

Kortlopende schulden

€

141.482

€

76.202

Totaal

€

162.953

€

68.988

+
€

68.988

+

+

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland Algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Activa en passiva worden in het
algmeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaarderingingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen
Vorderingen
de vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

314.475

€

233.221

Subsidies van overheden

€

28.581

€

67.363

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

€

€

€

+

€
€

28.581

+
67.363

€
€

250

+

€
€

250

250

+
250

+

+

€

343.306

€

300.834

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

240.018

€

142.001

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

0

€

2.614

Communicatiekosten

€

1.316

€

1.316

Personeelskosten

€

65.683

€

66.119

Huisvestingskosten

€

1.241

€

14.795

Afschrijvingen

€

333

€

416

Financiële lasten

€

338

€

323

Overige lasten

€

18.067

€

19.793

Som van de lasten

€

326.996

€

247.377

Saldo van baten en lasten

€

16.310

€

53.457

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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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.

Baten en lasten worden toegereknd aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiserd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Opbrengstverantwoording
Netto omzet omvat de opbrengsten diensten en gerealiseerde projectopbrengsten.
Overige bedrijfsopbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet
rechtstreeks samenhangen met de levering diensten in het kader van de normale, niet
incidentele bedrijfsactiviteit.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.stichtingoto.nl/organisatie/

Open

