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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Briza

J.E.M. Boelens-van Eeden

www.briza.nl

H.T. Kessler

Trompstraat 340

E.J. Schiebroek

Nederland

4 1 1 5 9 5 3 9 B 0 1

1
1 0

1 2

8 0 4 4 3 1 3 2 2

0 7 0 3 9 9 2 2 2 2

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

Directeur: J.E. Noske (beperkt bevoegd)

info@briza.nl
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1 Algemeen (vervolg)

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

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?

Het maken en uitvoeren van professionele, educatief/maatschappelijke 
muziektheater-voorstellingen waarin muziek, dans, zang en theater in combinatie met 
andere culturele uitingsvormen (waaronder multimedia) een plaats krijgen; 

Het bevorderen van wederzijds begrip tussen bevolkings-groepen 

Het stimuleren van het bezoek aan genoemde voorstellingen door jeugd, jongeren en 
ouderen ter ondersteuning van hun maatschappelijke vorming, en door ouderen ten 
einde hun (culturele) isolement te doorbreken; 

Het enthousiasmeren van jeugd en jongeren voor bezoek en/of deelname aan 
theateractiviteiten en het stimuleren van hun artistieke ontplooiing in algemene zin; 

Het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden en toekomstkansen van talentvolle, 
met name jeugdige, kansarme artiesten waaronder musici, dansers, zangers en 
bewegingsacteurs, ook met een beperking (talentontwikkeling). 

Het maken en uitvoeren van professionele, educatief/maatschappelijke  

muziektheater-voorstellingen; het stimuleren van het bezoek aan genoemde 
voorstellingen door jeugd, jongeren en ouderen; het bevorderen van wederzijds begrip 
tussen bevolkings-groepen 

De voorstellingen worden gedurende het gehele jaar gegeven, zowel op basisscholen 
als in het Zeeheldentheater.  

Inhoudelijk sluiten de voorstellingen  goed aan bij de kerndoelen van het 
basisonderwijs en worden versterkt door het beschikbare lesmateriaal (leerlingen en 
lerarenwerkblad) te downloaden via de website van Briza

Door publieksinkomsten (scholen, BSO's en losse bezoekers) 

Door incidentele bijdragen van Fondsen & Sponsors  

Door incidentele bijdragen (projectsubsidies) van de Gemeente Den Haag  
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur is onbezoldigd aan Briza verbonden. 

Er is geen personeel in dienst bij Stichting Briza. 

Met de ZZPers worden per project afspraken gemaakt over de hoogte van de 
vergoeding die zij in rekening mogen brengen per voorstelling, repetitie en/of het 
maken van het script, komposities/arrangementen exklusief het geldende BTW-tarief. 

De vrijwilligers en stagiairs krijgen een wettelijk toegestane onkostenvergoeding per 
dag. 

Voor elk project wordt een sluitende begroting en dekkingsplan gemaakt. De verkregen 
bijdragen worden besteed aan de opgegeven kosten. Vanwege omstandigheden (zoals 
bij Corona) worden begroting en dekkingsplan bijgesteld en worden de Fondsen en 
subsidiënten daarvan op de hoogte gebracht. 

Het vermogen van de stichting is minimaal en werkt als zijnde een kleine reservering 
voor lopende projecten

https://www.briza.nl/jaarverslag/



2 Balans 

Balansdatum 

Activa 
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= ...................................... : 
Continuïteitsreserve !€ -903: :.... : :€ ..................... 8203:

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Voorraden 
Vorderingen & 
overlopende activa 

Effecten 

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. 
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3 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.

https://www.briza.nl/jaarverslag/

https://www.briza.nl/jaarverslag/


