Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting CantaYoung

Nummer Kamer van
Koophandel

6 3 9 8 9 2 7 1

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

Clausstraat 6 6463 XJ Kerkrade

Telefoonnummer

0 4 5 5 4 1 0 8 9 7

E-mailadres

penningmeester@cantayoung.nl

Website (*)

www.cantayoung.nl

RSIN (**)

8 5 5 4 7 8 1 9 6

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
0

Aantal medewerkers (*)

3 9

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

A. Peerboom

Secretaris

N. Rabuda

Penningmeester

W. van der Putten

Algemeen bestuurslid

C. Salata

Algemeen bestuurslid

D. Wiertz

Overige informatie
bestuur (*)

D. Derkx

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?

Doelstelling:
Het bevorderen van koorzang, in eerste instantie door kinderen en in het
vervolg daarop door jeugd, jongeren en jongvolwassenen om daarmee
een brug te slaan tussen koorzang door kinderen en de bestaande
koorzang door volwassenen.
Het ontwikkelen en opzetten van koren voor scholen en voor jeugd,
jongeren en jongvolwassenen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Het organiseren van projecten die koorzang door kinderen, jeugd,
jongeren en jongvolwassenenen bevorderen.
Het verwerven van middelen die nodig zijn om deze doeleinden te
kunnen realiseren.

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 programma CantaYoung (bewust wordt gekozen voor de term programma i.p.v.
project, omdat CantaYoung werkt aan een blijvende ontwikkeling die verankerd wordt
in de gemeenschap) wordt georganiseerd vanuit de hiervoor opgerichte stichting. De
stichting organiseert de schoolkoren en de vervolgkoren m.b.v. kleine teams,
bestaande uit de betreffende dirigent (muzikaal/pedagogische verantwoordelijkheid),
een van de leerkrachten (contact met de school, de leerlingen en de ouders) en een
teamleider (overall coördinatie). Alleen de dirigenten zijn betaalde krachten, vanwege
de in het vorige hoofdstuk genoemde kwaliteitsaspecten. Alle overige medewerkers (en
dat zijn er inmiddels circa 40) werken mee als vrijwilliger.
Naast repetities en uitvoeringen worden er in het kader van CantaYoung ook een
aantal nevenactiviteiten georganiseerd voor de kinderen. Denk hierbij bijv. aan
openbare repetities, workshops gerelateerd aan muziek en een uitstapje t.b.v.
teambuilding.Oudercomité jeugdkoren De organisatie rondom de jeugdkoren (Juniors,
Teens, Youngsters en Boyz!) wordt ondersteund door het Oudercomité. Deze ouders
denken mee over opzet en organisatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Financiering
De financiering van CantaYoung is voor ongeveer de helft verzorgd door de gemeente
Kerkrade
Een derde kwam van diverse subsidiënten/sponsors.
De rest is betaald door de contributie van de jeugdkoorleden, het fonds van de
Kerkraadse koren en opbrengsten uit concerten. De gemeente is bereid om het
programma ook in de komende jaren structureel te ondersteunen maar additionele
sponsoring blijft vanzelfsprekend hard nodig.
Alle financiële zaken verlopen via de penningmeester van de stichting CantaYoung.
Uitgaven worden gedaan na toestemming door de penningmeester. Verrekening van
facturen gebeurt na goedkeuring door de penningmeester en de voorzitter.
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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.

Naast repetities en uitvoeringen worden er in het kader van CantaYoung ook een
aantal nevenactiviteiten georganiseerd voor de kinderen. Denk hierbij bijv. aan
openbare repetities, workshops gerelateerd aan muziek en een uitstapje t.b.v.
teambuilding.
Oudercomité jeugdkoren De organisatie rondom de jeugdkoren (Juniors, Teens,
Youngsters en Boyz!) wordt ondersteund door het Oudercomité. Deze ouders denken
mee over opzet en organisatie.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde
buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt
dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

https://www.cantayoung.nl/over-ons/

Open

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

Bestuursleden en vrijwilligers van de stichting CantaYoung ontvangen geen financiële
beloning voor hun activiteiten. Het is vrijwilligerswerk.

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.

Overzicht muzikale activiteiten CantaYoung koren schooljaar 2019-2020
Zo 29 sep 2019 Deelname door Juniors en Boyz! aan benefietconcert orgel St.
Lambertuskerk
Za 5 okt Optreden door Youngsters tijdens Jubileum 100 jaar Oranjecomité
Vr 1 nov Optreden Juniors, Boyz! En Youngsters tijdens Business Culinair Dinnershow
Rodahal Kerkrade
Za 9 nov Deelname door schoolkoren Bleijerheide en Blokkenberg aan benefietconcert
Dion Ritten & Véron Jongstra - Theater Kerkrade
Ma 11 nov Optreden door Juniors, teen en Boyz! tijdens 11e van de 11e Markt Kerkr
December Schoolkoren treden op tijdens de kerstvieringen in hun school
Zo 1 dec Optreden Juniors, Teens en Boyz! tijdens Adventsconcert Harmonie St.
Gregorius Haanrade - Kerk Haanrade
Zo 8 dec Optreden Juniors, Teens, Boyz! En Youngsters tijdens Kerstwereld Rolduc
Rolduc
Zo 15 dec Optreden Juniors, Teens, Boyz! En Youngsters tijdens Kerstconcert CMK
HuB/Theater Kerkrade
20 dec Optreden Juniors, Teens, Boyz! En Youngsters tijdens kerstbijeenkomst
CantaYoung Café de Wieëtsjaf Kerkrade
Za 21 dec Optredens Youngsters tijdens Kerstival
Centrum Kerkrade
zie verder klik op de URL hieronder

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

Professionele krachten die worden ingeschakeld door de stichting CantaYoung
betreffen met name de dirigenten. Deze worden grotendeels ingehuurd via
muziekschool SMK en worden door SMK conform de geldende cao betaald.

https://www.cantayoung.nl/over-ons/

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

+
€

€

+
€

€

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)

€

915

€

Subsidies van overheden

€

15.000

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

15.000

€

Baten sponsorbijdragen

€

12.575

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

Financiële baten

€

4.172

€

Overige baten

€

6.759

€

€

+

+

€

+
0

€

+
0

+

+

€

39.421

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

28.337

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

741

€

Communicatiekosten

€

2.291

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

7.883

Som van de lasten

€

40.670

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-1.249

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€

€
€

1.418

+

€

+
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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.

verdere toelichting op https://www.cantayoung.nl/over-ons/ zie link onder

https://www.cantayoung.nl/over-ons/

Open

