Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Motel Mozaique

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 3 4 3 5 0 7

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

Postbus 32, 3000 AA Rotterdam

Telefoonnummer
E-mailadres

info@motelmozaique.nl

Website (*)

www.motelmozaique.nl

RSIN (**)

8 1 3 5 8 1 5 4 0

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

1
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

9 8

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Irma Benliyan

Secretaris

Bente Spigt

Penningmeester

Bjorn Schipper

Algemeen bestuurslid

Stephanie Afrifa

Algemeen bestuurslid

Henri van Faassen

Overige informatie
bestuur (*)

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?

Het organiseren van culturele activiteiten in de meest ruime zin van het
woord; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van
middelen en stimuleren van (culturele) activiteiten. De Stichting heeft niet ten doel het
maken van winst.

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?

Zie meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting worden verkregen door middel van ticketverkoop,
fondsenwerving, sponsoring en horeca inkomsten.
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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).

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

De verkregen gelden worden besteeds aan de organisatie van MOMO Festival, MOMO
Fabrique, MOMO Concerts & MOMO Create. WIj verwijzen u naar het jaarverslag 2021
waar meer staat benoemd over de uitgevoerde activiteiten en de besteding in 2021.

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024:

Open

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

Zoals de Cultural Governance Code voorschrijft, bekleden alle bestuursleden hun
functie onbezoldigd. Het kernteam en de laag flexibile professionals ontvangt een
bezoldiging die overeenkomstig is met de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals.

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.

Hiervoor verwijzen wij u naar het Jaarverslag 2021.

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

Inhoudelijk Jaarverslag 2021:

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

14.604

19.875

€

+

€

14.604

+
19.875

Continuïteitsreserve

€

44.563

€

26.368

Bestemmingsreserve

€

398.869

€

348.869

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

80.639

€

+

464.029

+
€

715.105

€

729.709

€
€

+

+
€

443.432

375.237

52.770

€
634.466

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

286.277

Totaal

€

729.709

516.799

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

536.674

€

161.437

€

536.674

+

+

In het voorjaar van 2021 zijn alle kaartkopers van 2019 allemaal terugbetaald. Zodra bekend werd dat de editie van 2021 geen doorgang kon vinden is
besloten niet langer de gelden van kaartkopers te behouden en te verplaatsen. Alle kaartkopers zijn gerestitueerd en daarmee zijn die kortlopende
schulden komen te vervallen.
De liquiditeit van de stichting is het beste uit te drukken in de current ratio, idealiter is deze rond de 1,5. Voor 2021 staat deze op 2,5, waarmee we
ruimschoots aan de norm voldoen, maar dit feitelijk te hoog is. En goede verklaring is de bedragen die zijn vastgelegd binnen de bestemmingsreserves
die de komende twee jaren ingezet gaan worden voor het organiseren van activiteiten en het bevorderen van talent.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

92.141

€

128.720

Subsidies van overheden

€

715.278

€

710.800

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

19.000

Baten van subsidies

€

734.278

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

40.695

€

751.495

€
€

0

+
0

+

+

€

826.419

€

880.215

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

396.649

€

194.993

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

44.554

€

51.912

Personeelskosten

€

290.841

€

240.194

Huisvestingskosten

€

26.286

€

28.593

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

758.330

€

515.692

Saldo van baten en lasten

€

68.089

€

364.523

Som van de baten

Lasten

+

+

€

+
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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.

Stichting Motel Mozaïque sluit het jaar af met een positief resultaat van €68.195,- Met
dit resultaat zal de beoogde 2% van de totale exploitatie worden toegevoegd aan het
eigen vermogen (weerstandsvermogen). Met het resterende bedrag zal de
bestemmingsreserve programma worden aangevuld. Hiermee kunnen we ook in de
nabije toekomst makers opdrachten en werkbijdragen blijven verstrekken. De huidige
financiële situatie (een relatief groot bedrag binnen de bestemmingsreserves) heeft
alles te maken met de onzekere situatie van de afgelopen jaren met corona. Door de
verleende coulance en het vertrouwen, kunnen deze middelen besteedt worden zoals
beoogd en zullen worden ingezet wanneer er weer fysieke evenementen
georganiseerd kunnen worden en voor MOMO Create.
Nieuw dit jaar is de subsidie voor de Nieuwe Makersregeling van het Fonds
Podiumkunsten. Deze loopt over de jaren 2021, 2022 en 2023. Om het resultaat van
de stichting zo min mogelijk te beïnvloeden met deze inkomsten, is ervoor gekozen om
de inkomsten enkel op te nemen tot hoever er kosten zijn gemaakt. De totale
toekenning van de regeling bedraagt €110.250,-

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

Open

