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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 Briantelli

Jacques van Veen / Jolanda Spoel

www.festivalcircolo.nl

Sjaak Beirnaert

Willem II straat 49, 5038 BD, Tilburg

Rien van der Vleuten

Kasia Rosa

Nederland

1 7 1 8 0 6 1 4

2

1 0 0

8 1 4 8 6 1 1 6 7

0 6 5 3 4 3 6 9 7 2

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Nathalie Nijs

Algemeen bestuurslid Joep Coolen 
Penningmeester L. Broos in 2020 teruggetreden, positie is ingevuld door S.Beirnaert

marc@festivalcircolo.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?

Een bijdrage leveren aan kunst en cultuur, adviserend en producerend, middels het 
presenteren van culturele programma's die Nederland in staat stellen kennis te maken 
met belangwekkende hedendaagse culturele uitingen, in het bijzonder op het vlak van 
het (nieuwe) circus, het regelmatig organiseren van een publieksfestival met 
hedendaagse circusvoorstellingen, het stimuleren van talentontwikkeling op gebied van 
circus en het stimuleren van een Nederlands productieklimaat in deze 
podiumdiscipline, het onder de internationale aandacht brengen van deze 
ontwikkelingen.

Jaarlijks organiseert de Stichting een festival in Tilburg waarin the ‘state-of-art’ van het 

hedendaagse circus wordt gepresenteerd. In het programma internationale top-

producties en(Nederlandse) premieres, maar ook veel ruimte voor nieuwe producties 

van in Nederland werkzaam talent.

Het festival biedt ruimte voor debat en verdiepeing over de ontwikkelingen in het genre.

Het festival vindt jaarlijks plaats tijdens de herfstvakantie.

Door middel van inkomsten uit kaartverkoop en horeca, donaties, sponsoring en 
subsidies.
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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).

Fair Practice Code. In 2020 zijn de functies van alle ZZP-medewerkers tegen het licht 

gehouden en beschreven in een functieprofiel. Deze profielen zijn afgezet tegen 

functies in de CAO Nederlandse Podia en op basis daarvan zijn vergoedingen afgeleid 

door toepassing van de rekentool van de Kunstenbond.

De Raad van Toezicht krijgt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De directeur/

bestuurder krijgt een vanuit de CAO podia afgeleide vergoeding.

url naar beleidsplan/jaarverslag

De middelen worden besteed aan de organisatie van het evenement, de 

programmering en infrastructuur en aan marketing. Daarnaast aan 

telentontwikkelingsprojecten.

De middelen komen voort uit recettes, de horeca-exploitatie, subsidies van overheden, 

publieke en private fondsen en van sponsoren.

Vermogen is ondergebracht op diverse spaarrekeningen.

link naar beleidsplan

?

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

38.388

242.000 0

73.725 14.485

208.989 164.642

486.326

0

524.714 179.127

524.714

315.725 14.485

524.714

81.100

98.027

0

179.127

179.127

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

link naar jaarrekening
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

9.373 128.200

679.864 284.115

5.632

8.840

679.864 298.587

10.050

4.372 1.635

8.180 17.500

12.552 19.135

0 1.787

2020 2019 (*)

701.789 457.759

103.630

39.446

183.820

26.403

95.004

51.628

119.382

53.965

301.242 57.408

47.248

400.547

80.372

400.351
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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.

link naar jaarrekening

link naar jaarrekening Open
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