Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

St. Gebr. de Nobel
6 0 1 9 8 5 8 3

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

Lange Scheistraat 11, 2312 CR Leiden
0 7 1 3 0 3 1 6 6 6

E-mailadres

info@gebrdenobel.nl

Website (*)

gebrdenobel.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 3 8 0 5 3 0 1

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 3 3

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
Voorzitter

P.J. Borst - voorzitter Raad van Toezicht

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

R.N. Brouwer - directeur/ bestuurder

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 opbouwen, inrichten en exploiteren van een poporganisatie,
die in samenwerking met partners in en buiten Leiden en in en buiten de muziekwereld
initiatieven aan elkaar verbindt en een podium biedt voor een breed scala van
muziekstromingen en beginnende muzikanten.

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?

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het exploiteren van het
gebouw, het opzetten en coordineren en bevorderen van activiteiten op het gebied van
muziek, en daaraan verwante culturele disciplines;
het leggen en instand houden van contacten met andere organisaties of instellingen op
dit werkterrein werkzaam; het verlenen van horecadiensten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- recette van kaartverkoop

Gebr. de Nobel is het podium waar de inwoners van Leiden en de regio heen gaan
voor live popmuziek. Gebr.de Nobel streeft ernaar om bezoekers dicht bij huis te laten
genieten van een breed, hoogstaand, vernieuwend en gevarieerd popmuziek aanbod.
Wij zijn een verbindende organisatie die actief popmuziek coördineert binnen en buiten
het eigen pand.Wij bouwen met een breed inhoudelijk programma en een gezonde
bedrijfsvoering aan een sterk imago.Wij zijn een cultureel boegbeeld voor Leiden en de
regio en leveren een positieve bijdrage aan hetalgemene en culturele imago van
Leiden. Wij dragen bij aan het leefklimaat van Leiden en de regio door
een gevarieerd (muziek)programma aan te bieden in een creatieve, aangename sfeer.
Wij stimuleren actief talentontwikkeling in de stad en de regio.

- horeca omzet
- zaalverhuur
- cultuursubsidie Gemeente Leiden
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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).

De inkomsten worden besteed aan huisvesting, beheerslasten, personele lasten en

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

https://gebrdenobel.nl/uploads/files/2017-B-PLAN-GEBR-DE-N
OBEL-def-01-juli-2017.pdf

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

Gebr. de Nobel volgt de CAO Nederlandse poppodia en festivals

exploitatiekosten (programma en eventkosten) om het poppodium zo efficient mogelijk
te exploiteren.
De programmering wordt zo ingezet om aan onze doelstellingen te voldoen.
Het instellingsvermogen wordt aangehouden op spaar- en bankrekeningen.

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.

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

€

5.238

€

9.713

Materiële vaste activa

€

205.450

€

212.344

Financiële vaste activa

€

37.000

€

37.000

€

247.688

€

259.057

+

Voorraden

€

24.659

€

14.868

Vorderingen &
overlopende activa

€

225.352

€

238.312

Effecten

€

Liquide middelen

€

1.612.920

€

+

1.059.446

+
€

1.862.931

1.312.626

+

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

€

2.110.619

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

344.543

31-12-2020 (*)

€

+
€

€

€

Totaal

+

Passiva

1.571.683

+
€

344.543

-150.920

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

795.396

€

1.088.396

Langlopende schulden

€

338.236

€

175.000

Kortlopende schulden

€

632.444

€

459.207

Totaal

€

2.110.619

€

1.571.683

+
€

-150.920

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

267.939

€

209.946

Subsidies van overheden

€

774.957

€

952.834

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

€

€

+

€
€

774.957

+

952.834

€
€

0

+

+
0

€
€

-27.611

-3.260

+

+

€

1.015.285

€

1.159.520

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

319.258

€

272.793

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

-27.100

€

711.960

Huisvestingskosten

€

449.488

€

201.601

Afschrijvingen

€

39.626

€

38.804

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

-261.450

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

38.331

519.822

€

1.263.489

495.463

€

-103.969

+

+
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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

