Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

International Piano Competition for young musicians
0 8 1 3 3 7 7 7

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

Gronausestraat 142, 7533 BR Enschede
0 5 3 4 3 4 4 5 4 0

E-mailadres

info@pianocompetition.com

Website (*)

www.pianocompetition.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 5 5 7 7 4 7

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.Markov

Secretaris

W.Pieters

Penningmeester

C.R.Traas

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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 (statutaire)-doelstellingen
--Het binnen hun opleiding, als educatieve doelstelling, jong Nederlands toptalent de
kans geven zich op te trekken aan het internationaal niveau door zich voor een
internationale jury te meten met pianostudenten uit de gehele wereld
-- Het verlenen van steun aan jonge talentvolle pianisten, die door studie in Nederland
gecombineerd met artistieke activiteiten een verrijking vormen van het Nederlandse
culturele leven.
De Stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door het organiseren van
concoursen, festivals, concerten, muzikale avonden, masterclasses, colleges,
seminars, stages, audio / video opnames en al het meerdere wat bevorderlijk kan zijn
voor het bereiken van de doelen.

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 organiseert tweejaarlijks een internationaal concours voor jonge,
aankomende pianisten. Het concours vindt plaats in oktober van de even jaren, en
duurt 1 week. De bekendmaking van deze competitie gebeurt via de website, en via
advertenties in vakbladen voor pianisten, waarna candidaten zich kunnen aanmelden.
Ook wordt een internationale jury uitgenodigd, bestaande uit 5 of 6 welbekende
pianisten. Lokaties voor de uitvoeringen worden gereserveerd en huisvesting voor de
deelnemers wordt geregeld. Besprekingen met een orkest worden gevoerd voor
begeleiding van de finale candidaten, met publiek. Al deze werkzaamheden, die het
mogelijk maken dat de jonge pianisten zich kunnen presenteren, vinden plaats vanaf
ongeveer acht maanden voor de datums van de uitvoeringen.
In de oneven jaren wordt een pianofestival georganiseerd. Gedurende enkele dagen in
en rond oktober kunnen de beste pianisten van het vorige concours hun kunnen laten
horen voor publiek.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten via subsidies en donaties.
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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).

Aan de organisatie van een tweejaarlijkse internationale pianocompetitie voor jonge
musici. De geldprijzen worden contant uitgereikt, en de (internationale) juryleden
worden contant gehonoreerd. Alle andere betalingen geschieden per bankoverschrijving.

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

www.pianocompetition.com

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

Er is geen beloningsbeleid. Er zijn alleen onkostenvergoedingen.

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.

In 2020 is een aanvang gemaakt met het organiseren van het (beoogde) concours in
oktober van dat jaar. Dit hield in: het reserveren van zalen, het polsen van mogelijke
juryleden, het plaatsen van advertenties, en het voeren van besprekingen met het
orkest.
Al snel werd duidelijk dat het evenement niet zou kunnen plaatsvinden.

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

Vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€

€
62.220

€

+
€

+
€

62.319

Totaal

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

62.319

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.734

Totaal

€

62.319

+
€

+
€

60.585

0

0

+
€

€

+
€

€

99

€

60.585

0

€

+

+
€

0

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het organiseren van een tweejaarlijks internationaal pianoconcours.
De stichting is opgericht op 22 maart 2005.
De administratie werd geheel door u bijgehouden en door ons verwerkt. Op de diverse mutaties, alsmede op het aanwezige kasgeld werd door ons geen
controle uitgeoefend.
De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van historische kosten. Voorzover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of zij tot uitgaven en
ontvangsten in het boekjaar hebben geleid.
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en
risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening
verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
08133777
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Subsidies van overheden

€

€

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

€

€

€

6.400

+

€
€

6.400

+
0

€
€

165

+

€
€

165

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

6.565

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

175

Overige lasten

€

586

Som van de lasten

€

1.936

€

0

Saldo van baten en lasten

€

4.629

€

0

€

1.175

€

+

€

+
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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.

Als gevolg van de pandemie heeft in 2020 geen pianocompetitie plaatsgevonden.

Open

