Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Muziektheatervereniging La Mascotte

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 0 6 1 0 9 0

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

Graafschap 7

Telefoonnummer
E-mailadres

secretaris@lamascotte.nl

Website (*)

www.lamascotte.nl

RSIN (**)

8 1 0 2 5 3 1 4 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 3

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dhr. W.H.M. ten Hove

Secretaris

dhr. R.L. Bos

Penningmeester

dhr. J. van der Laan

Algemeen bestuurslid

Mevr. E.M.H. van Look

Algemeen bestuurslid

Mevr. K. Reinders

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen bestuurslid Mevr. S. Poortinga-Lautenbach

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) 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 vereniging stelt zich ten doel de beoefening van muziektheater en de bevordering
daarvan, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Onder muziektheater wordt hier verstaan de verzamelnaam voor theater (dus
podiumkunst waarbij voor publiek een voorstelling wordt gemaakt), waarbij muziek een
grote rol speelt en dat naast muziek bestaat uit een of meerdere van de volgende
componenten: dialoog en/of monoloog, zang, dans en non-verbale, lichamelijke
uitdruking.
La Mascotte beoogt een actieve en passieve participatie op regionaal niveau binnen
het klassiek muziektheater Ze wil jongeren,vrijwilligers en leden actief kennis laten
maken met het genre opera-comique en dit op semiprofessioneel niveau in de regio
Noordoostpolder - Zwolle te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Haar producties
zijn de stip aan de horizon waarin alle aspecten van muziektheater -zang, spel,
kostuums, decor, scriptbewerking, regie, orkest-, fondswerving- bijeenkomen.

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?

La Mascotte biedt op wekelijkse basis repetities aan en produceert in eigen beheer
concerten en uitvoeringen in het opera-comique genre. Ze werkt samen met cuturele
instellingen en beroepsopleidingen. Daardoor ontstaat er een podium voor opleiding,
decor- en kledingontwerp en kunnen leden met vrijwilligers uit de vereniging decor- en
kledingproductie realiseren. De productietijd is normaliter één jaar. De voorstellingen
(twee in Emmeloord, één in Zwolle) vinden in de herfst plaats.
De artistieke leiding bestaat uit beroepskrachten die als ZZP-er aan de vereniging
verbonden zijn. Voor de producties worden veelal jonge professionals als solist
aangetrokken. De begeleiding wordt bij operaproducties verzorgt door een orkest van
beroepsmusici. Voor dans worden waar nodig samenwerkingsverbanden aangegaan.
La Mascarade is het eigen kledingatelier waar vrijwilligers en leden zorg dragen voor
de productiekleding en de verhuur aan derden. La Mascotte brengt amateurs en
professionals samen in klassieke muziektheaterproducties voor de regio
Noordoostpolder - Zwolle.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De leden betalen een maandelijkse contributie en leveren een eigen bijdrage voor de
muziektheaterproducties. Vanuit de provinciale en gemeentelijke overheid ontvangt La
Mascotte een exploitatiesubsidie voor talentontwikkeling en productieactiviteiten.
Het PBCF/Sayersfonds draagt bij in de kosten voor onze jeugdopleiding.
De jaarlijkse productie wordt bekostigd uit projectsubsidies, bijdragen van
cultuurfondsen, sponsorbijdragen en recette. La Mascotte houdt op de balans een
productiefonds aan als egalisatiereserve voor kledingatelier en productie. Bijdragen
van donateurs worden jaarlijks toegevoegd aan dit fonds om onvoorziene tekorten
vanuit producties of kledingatelier te kunnen opvangen.
Voor La Mascarade is een hypothecaire lening afgesloten en zijn een beperkt aantal
obligaties uitgegeven.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

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

Alle verkregen inkomsten worden aangewend voor de exploitatie van de vereniging en
de realisatie van de muziektheaterproducties. Liquide middelen worden, afgezien van
een beperkte hoeveelheid kasgeld, uitsluitend aangehouden op bankrekeningen en
spaarrekeningen.

https://www.lamascotte.nl/anbi/

Open

Bestuursleden, leden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden voor La Mascotte en La Mascarade.
La Mascotte kent geen arbeidscontracten.
De artistieke leiding bestaat uit zelfstandige ondernemers (dirigent, repetitior,
regisseur, creatief producent, scripbewerker).
Voor de producties worden externe solisten en een begeleidingsorkest aangetrokken.
La Mascotte onderschrijft de Fair Practice Code. De vergoedingen voor
bovengenoemde culturele professionals geschiedt volgens landelijke normeringen of is
gerelateerd aan vergoedingen voor vergelijkbare functies/activiteiten.

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 activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.lamascotte.nl/anbi/

Open
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Balans

Balansdatum

–

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

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

€

Financiële vaste activa

€

+
0

€

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

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

€

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

0

+

+
€

+
€

0

0

+
Totaal

€

+
€

€

0

+

0

0

+
€

0
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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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

https://www.lamascotte.nl/anbi/

Open

