Publicatie gegevens St. TOPfonds, TalentOntwikkeling Podiumkunsten
regio Zutphen en Lochem
N.a.v. de aanwijzing tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet de stichting voldoen aan de per
1 januari 2014 geldende verplichting tot publicatie van de hieronder vermelde gegevens.
Naam van de instelling: TOPfonds, TalentOntwikkeling Podiumkunsten regio Zutphen en Lochem
Rechtsvorm:
Stichting
Fiscaal nummer:
8532.07.306
Inschrijvingsnr.
K.v.K.: 58850104
Adres stichting:
p/a Muzehof, Coehoornsingel 1, 7201 AA, Zutphen
Postadres:
p/a Warnsveldseweg 62, 7204 BE, Zutphen
Website:
www.topfondstalent.nl
E-mailadres:
info@topfondstalent.nl
Telefoon:
M 06-20 96 59 58
ANBI: het TOPfonds is aangewezen als Culturele ANBI. Deze status kan worden verkregen als de instelling
actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans,
film, letteren, muziek, popmuziek of (muziek) theater.
Dit betekent dat iemand die een schenking doet aan zo’n organisatie 125% van de gift mag aftrekken van het
belastbare inkomen.
Doelstelling TOPfonds: binnen de regio Zutphen en Lochem in samenwerking met de Stichting Muzehof en
het Muzecollectief een bijdrage te leveren aan de mogelijkheden om (talentvolle) kinderen en jongeren een
maximale kans op ontplooiing te bieden op het gebied van de podiumkunsten, en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen
aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut en de cultuur in het bijzonder.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
•
subsidies te verwerven
•
sponsoren aan te trekken
•
donateurs te werven
•
schenkingen en legaten
•
door inkomsten te verwerven uit projecten, uitvoeringen en alle andere mogelijkheden om middelen .
te verkrijgen on het doel te bereiken.
Hoofdlijnen beleidsplan: Deze bestaan uit:
•
De beschrijving van de plannen om te komen tot een jaarlijks programma van acties/activiteiten om .
het gestelde doel te bereiken.
•
De wijze waarop deze activiteiten aan het publiek zullen worden gepresenteerd
•
De doelgroep(en) waarop de activiteiten zich zullen richten en eventueel de organisaties waarmee .
samenwerking zal worden gezocht.
•
De mate waarin en de wijze waarop de (leerlingen van) de Talentenklas zullen worden ingezet (bijv. .
d.m.v. concerten en andere activiteiten) om het doel (geld inzamelen) te behalen

Functie en namen van de bestuurders:
De stichting heeft (in 2019) een bestuur van twee leden, t.w.:
•
De heer Marijn van den Born, secretaris en penningmeester
•
Mevrouw Julia Loen, lid
Beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers:
Alle bestuursleden en vrijwilligers werken geheel onbezoldigd.
Kosten die worden gemaakt t.b.v. activiteiten voor en namens de stichting kunnen worden gedeclareerd bij
de penningmeester onder overlegging van de betaalbewijzen (“bonnetjes”).
Rechten, plichten en verantwoordelijkheden die gelden voor de bestuursleden staan beschreven in de statuten
die zijn gedeponeerd in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
Voor vrijwilligers worden richtlijnen aangehouden die zijn ontleend aan wat in de culturele sector te doen
gebruikelijk is.
Voor deze vrijwilligers geldt de algehele vrijwilligersverzekering (incl. de bescherming tegen wettelijke
aansprakelijkheid) zoals die wordt aangeboden door de gemeenten Lochem en Zutphen.
De ANBI wordt geheel gerund door vrijwilligers. Samen met en onder aansturing van het bestuur bepalen zij
gezamenlijk het beleid en voeren dat geheel onbezoldigd uit.
Daar waar dit noodzakelijk of wenselijk is wordt gebruik gemaakt van de diensten van (betaalde) medewerkers van de Muzehof en/of het Muzecollectief.
Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Van geplande en gerealiseerde activiteiten wordt verslag gedaan op de website www.topfondstalent.nl.
Financieel overzicht TOPfonds van 1-9-2018 t/m 31-8-2019
Inkomsten:
€

Meegenomen saldo uit voorgaande seizoenen
Bijdrage serviceclub inz. optreden Talentenklas
Individuele donatie
Bijdrage inz. Talentenklas optreden Barchem
Donateurs (jaarlijkse incasso)

8.077,18
200,00
30,00
250,00
535,00
9.092,18

Kosten/uitgaven:
Maandelijkse bankkosten
Hosting/provider website
Ondersteuning Muzehof inz. Talentenklas

119,35
79,90
7.500,00
7.699,25

Beschikbaar per 31-8-2019 (banksaldo)
NB: de opbrengsten van diverse (sponsor)activiteiten in de
zomer van 2019 zijn ontvangen ná 31-8-19

1. 392,93

