Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

stichting Don’t Hit Mama

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 4 6 7 1 4

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

Madurastraat 90, 1094 GS, Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 1 4 9 3 5 0 7 7

E-mailadres

bart@donthitmama.nl

Website (*)

www.donthitmama.nl

RSIN (**)

8 0 9 6 5 4 3 2 5

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

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

Raul Balai, beeldend kunstenaar / curator, tentoonstellingsmaker

Secretaris

Renate Hoogendijk, business manager crmLiNK

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Meinke Noordam, directeur stichting Jeugdland Amsterdam

Algemeen bestuurslid

Anneke Tonen, algemeen directeur SoAP

Overige informatie
bestuur (*)

Bart Deuss is directeur-bestuurder, hierbovengenoemde zijn leden Raad van Toezicht

IB 110 - 1Z*2FOL 

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 stichting heeft ten doel het mogelijk maken van theaterproducties voornamelijk
ontwikkeld met jonge spelers en voor een breed publiek, alsmede het artistieke werk te
onderwijzen, te ontwikkelen, te publiceren, te doen vertonen of ten gehore brengen en
al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.!
Don’t Hit Mama - de naam verwijst naar de grond waarop we letterlijk en figuurlijk
bewegen - focust op diversiteit en onderzoek naar de wortels en verhalen van
geschiedenissen die postkoloniale Nederlanders met zich meevoeren. In beeld gebracht
middels kunst.

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?

Het maken van presentaties die samenhangen met de doelen van de stichting.
Daaronder vallen onderzoek, uitwisseling met performers en samenwerking met
vormgevers die zorgen dat de inhouden zich vertalen in aansprekende kunstvormen.!
het hele jaar door houdt de artistieke leiding zich bezig met de onderwerpen die de
stichting behandelt, door onderzoek en contacten met relevante inspiratiebronnen. De
productie van presentaties vindt een of meerdere keren per jaar plaats. Telkens
bestaand uit een concept- en een maakfase, gevolgd door de presentatie zelf aan
publiek.
De uitvoerende projecten dragen bij aan bewustwording bij zowel de uitvoerders,
deelnemers als het publiek, op gebied van postkoloniale onderwerpen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Don’ Hit Mama verwerft inkomsten door publieksinkomsten en door subsidies
van overheids voorzieningen en private fondsen.
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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 verworven middelen worden besteed aan de ontwikkeling en de productie van
kunstuitingen gerelateerd aan de hierboven beschreven doelen en aan de formele,
organisatorische basis die nodig is om dit werk te realiseren. Dat betreft de artistieke,
zakelijke en organisatorische staf die de werkzaamheden van de stichting kadert en
mogelijk maakt.!
In geval van door de stichting opgebouwde algemene reserve, wordt die beheerd door
de directeur-bestuurder met controle van de Raad van Toezicht. Deze middelen staan
op een aparte spaarrekening gekoppeld aan de zakelijke rekening van de stichting.

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

Open

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

Stichting Don’t Hit Mama houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens. Salarissen
van directie en medewerkers vallen binnen de WNT-norm. De leden van de Raad van
Toezicht van Don’t Hit Mama ontvangen geen bezoldiging.

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.

We verwijzen hier naar het activiteitenverslag van 2020 (zie link hieronder), waarvan de
activiteiten deels doorlopen in 2021.!
De stichting heeft besloten na 20 jaar zijn werk als talentontwikkelaar en de daarmee
samenhangende projecten en producties af te ronden. In 2021 beraadden de artistieke
leiders zich in overleg met de Raad van Toezicht over hun vervolgactiviteiten.

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

zie link ‘activiteitenverslag 2020’ in pagina ‘over Don’t Hit
Mama’ onder ‘ANBI’

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 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

145

€

+
€

125.866

+
173.395

+
Totaal

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

€

83.277

7.089

+
€

82.723

7.089

47.529

€

83.277

€

+
€

€
83.132

€

82.723

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

554

Totaal

€

83.277

+
€

173.395

€

166.306

€

173.395

+

+

De toelichting van de balans van 2020 is in bijgaande jaarrekening te vinden - zie link onder aan pagina 6

Met instemming van het FCP en volgens besluit van bestuur en RvT zijn de vooruitontvangen subsidies uit de balans van 2020 in boekjaar 2021
toegevoegd aan de algemene reserve (continuïteitsreserve).
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

81.486

+

€

76.906

€

338.110

€

65.000

€
€

81.486

+

403.110

6.742

€
€

0

+

+
6.742

€
€

102

8.923

+
Som van de baten

Lasten

€

81.588

+
€

495.681

72.184

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

11.084

Personeelskosten

€

4.706

€

299.823

Huisvestingskosten

€

1.248

€

51.361

Afschrijvingen

€

€

270

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

5.954

€

434.722

Saldo van baten en lasten

€

75.634

€

60.959

+

€

+
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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.

De toelichting op de baten en lasten van 2020 zijn te vinden in de bijgesloten
jaarrekening 2020 !

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

zie link ‘jaarrekening 2020’ in pagina ‘over Don’t Hit Mama’
onder ‘ANBI’

wat betreft 2021: in dat jaar zijn hangende de gedachtenvorming over de
vervolgactiviteiten van Nita Liem en Bart Deuss, artistiek leiders en initiators van de
stichting, in beperkte mate bestedingen gedaan, allen verband houdend met lopende
zaken

Open

