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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Klassieke Academie
0 2 0 9 0 7 5 7

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

Akerkhof 43 c 9712 BC Groningen
0 5 0 3 1 8 9 2 0 2

E-mailadres

admin@klassiekeacademie.nl

Website (*)

www.klassiekeacademie.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

L. Herenius-Hendriks

Secretaris

B.S. Wierda

Penningmeester

G. Oussoren

Algemeen bestuurslid

A.J. de Schmidt

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Alle docenten vormen het algemeen bestuur, hierboven is het dagelijks bestuur
aangegeven.

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

De stichting heeft ten doel:
a. het opzetten, inrichten en in stand houden van kunstonderwijs, met name gericht op
de figuratieve kunst, de technieken van de klassieke schilderkunst en andere vormen
van beeldende kunst;
b. het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of
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daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

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).

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

https://klassiekeacademie.nl/de-academie/organisatie/

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

Bestuursleden ontvangen geen beloning.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
Docenten sluiten een overeenkomst van opdracht af.

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://klassiekeacademie.nl/de-academie/organisatie/

Open
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Balans

3 0 – 0 6 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

30-06-2020

Passiva

30-06-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

6.807

5.726

€

+

€

6.807

Voorraden

€

200

€

200

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.350

€

4.266

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
5.726

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

30-06-2019 (*)

Eigen vermogen

€

48.741

€

21.495

Voorzieningen

€

9.200

€

5.000

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

95.813

Totaal

€

153.754

€
€

74.153

€

100.648

€
145.397

€

+
€

146.947

€

153.754

90.456

+
€

94.922

€

100.648

+
Totaal

30-06-2020

+

https://klassiekeacademie.nl/de-academie/organisatie/

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

€

College-, cursus-, les- en examengelden

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

341.699

334.251

€

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som van de overige baten

€

3.065

+

€
€

3.065

3.158

+
3.158

+

+

€

344.764

€

337.409

Personeelskosten

€

198.381

€

206.823

Afschrijvingen

€

1.775

€

858

Huisvestingslasten

€

42.256

€

43.955

Overige lasten

€

75.106

€

117.847

Totaal lasten

€

317.518

€

369.483

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

€
27.246

27.246

€

€

-32.074

-32.074

€
27.246

€

-32.074

+
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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.

https://klassiekeacademie.nl/de-academie/organisatie/

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

https://klassiekeacademie.nl/de-academie/organisatie/

Open

