Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Poëziecentrum Nederland
1 7 1 4 0 8 5 4

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

Marienburg 29
0 6 4 3 6 3 8 9 1 1

E-mailadres

poeziecentrumnederland@gmail.com

Website (*)

https://www.poeziecentrumnederland.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 0 5 6 6 3 8 2

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

3 0

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

Gemma Petronella Polders

Secretaris

Honoré Schelfhout

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Maria van Raak

Algemeen bestuurslid
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?

De Stichting Poëziecentrum Nederland stelt zich ten doel het lezen en bestuderen van
poëzie te bevorderen. In de breedste zin van het woord.

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?

Poëziebundels verwerven, beheren en toegankelijk maken voor bezoekers & een grote
diversiteit aan activiteiten organiseren ten behoeve van de doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten komen uit donaties, schenkingen, subsidies en verkoop van bundels.
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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 inkomsten worden besteed aan het betalen van dichters, aan de onkoste die
gepaard gaan met het organiseren van activiteiten, aan huur voor de locatie waar de
collectie is gevestigd en aan eenvoudige kantoorapparatuur.

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

https://www.poeziecentrumnederland.nl/downloads/anbi/Beher
en%20en%20Begeren001[2].pdf

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

Beloningsbeleid: artikel 3, lid 5 van de statuten van de Stichting PcN luidt: "De
bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten."

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.

Beste Vrienden van het Poëziecentrum Nederland,
In augustus 2000 ‘opende het Poëziecentrum zijn deuren’ met een artikel van Bert
Bevers in het Katholiek Nieuwsblad. Hij besteedde aandacht aan een poëziecollectie
die onderdak gevonden had in een bedrijfspand en waarin hij mij en de eerste
centrummedewerker, Francien Simons, interviewde. Dat was het begin van een
avontuur dat dit jaar dus al twintig jaar voortgaat en is uitgegroeid tot een fantastisch
centrum waarin tal van activiteiten plaatsvonden en -vinden.
Alleen dit jaar wat minder dan in de jaren ervoor; achteraf kun je de tekenen natuurlijk
beter duiden: de aflevering van Ontmoet de dichter … H.C. ten Berge die in 2019
gepland stond, maar om gezondheidsredenen verplaatst was naar januari, vond
uiteindelijk op 8 februari plaats. Driemaal is scheepsrecht, zou je zeggen. Het bleek
voorlopig de laatste bijeenkomst te zijn. Pas in september en oktober vonden er weer
twee afleveringen plaats: Rosalie Hirs en Koen Stassijns waren te gast in een
aangepaste Coronaproof versie van Ontmoet de dichter … met een maximum voor
bezoekers (12) en een sober arrangement (geen koffie, nauwelijks pauze).

Open

Gelukkig viel niet alles stil in de eerste maanden van dit coronatijdperk, bloemlezers
trokken erop uit om in het PcN te grasduinen. Jaap Robben kwam regelmatig om zijn
maandelijkse poëziebijdrage aan het tv-programma Tijd voor Max voor te bereiden,
maar ook om aan een bloemlezing gedichten voor kinderen te werken; Wim Huijser
voltooide een bloemlezing over rivieren in het Nederlandse landschap, Tjitske Jansen
haalde allerhande liefdesgedichten uit de diverse kasten en in oktober presenteerde
Uitgeverij Rainbow de bloemlezing “En blauw zal alles zijn”, waarvoor Elisabeth
Lockhorn diverse malen in het PcN op zoek ging naar geschikte gedichten.
Url van het activiteiten
https://www.poeziecentrumnederland.nl/nieuws/jubileum-jaarpr
Open
verslag. Vul de link in waar het Mondjesmaat werden aangepaste bijeenkomsten georganiseerd: de
ogramma/
Hölderlin-werkgroep kwam een aantal keer bijeen om met elkaar over het werk van
activiteitenverslag te vinden is.

deze Duitse dichter van gedachten te wisselen, en ook Lunchpauze poëzie*) werd
weliswaar onregelmatig, maar wel georganiseerd. Vooral het knipselarchief profiteerde
van de sluitingsperiode: van 380 knipselmappen werd de inhoud beschreven en
vastgelegd in Excelbestanden die het komend jaar beschikbaar komen op de website
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

51.264

€

47.909

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

51.264

€

47.909

+

Voorraden

€

16.796

€

15.421

Vorderingen &
overlopende activa

€

5.018

€

4.000

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

5.315

€

7.643

+
€

+
€

27.129

27.064

+
Totaal

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

€

78.393

+

Passiva

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

73.716

€

69.876

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

31-12-2019 (*)

+
73.716

€

69.876

Bestemmingsfondsen

€

2.747

€

765

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.930

Totaal

€

78.393

+
€

74.973

+

€

€

4.332

€

74.973

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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.poeziecentrumnederland.nl/downloads/anbi/Jaarre
kening%20PCN%202020.pdf

Open

