Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

St Fotodok

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 2 1 4 8 0 8

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

Lange Nieuwstraat 7 3512 PA Utrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

info@fotodok.org

Website (*)

www.fotodok.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Expositie
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4

Aantal medewerkers (*)

2 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

Heleen Jumelet

Secretaris
Penningmeester

Alexander Knottenbelt

Algemeen bestuurslid

Corine van Impelen

Algemeen bestuurslid

Jaya Pelupessy

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

FOTODOK organiseert exposities met een educatief en documentair karakter en biedt
een podium aan zowel jonge als gevestigde fotografen om belangrijke maatschappelijke
thema’s onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Daarnaast organiseert
FOTODOK educatieve programma’s om kennis en inzicht mbt fotografie te vergroten.
FOTODOK ziet fotografie als een belangrijk medium om de urgente maatschappelijke
thema’s van deze tijd onder de aandacht te brengen . Visuele verhalen zijn een
belangrijke aanvulling op woorden en cijfers omdat mensen besluiten nemen in dat deel
van hun hersenen waar beeld verwerkt wordt en emoties zitten. Beeldverhalen geven
belangrijke perspectieven op deze thema’s en hebben impakt op de kijker.

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?

FOTODOK organiseert gedurende het hele jaar voor een breed publiek
tentoonstellingen en verdiepingsprogramma’s zoals de FOTODOK Book Club.
FOTODOK ontwikkelt educatieve programma’s, voor primair, secundair en
beroepsonderwijs. We ontvangen scholen op onze locatie in Utrecht of gaan naar
scholen waar we op maat gemaakte programma’s verzorgen. In de vakanties
organiseert FOTODOK workshops voor kinderen. Daarnaast begeleidt FOTODOK
fotografietalenten in hun loopbaan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

FOTODOK krijgt inkomsten vanuit de kaartverkoop voor onze programma’s, particuliere
fondsen ondersteunen de ontwikkeling en uitvoering van projecten. De Gemeente
Utrecht en het Mondriaan Fonds ondersteunen de organisatie met respectievelijk een 4jarige cultuursubsidie en een bijdrage uit de Kunstpodiumregeling.

03 van 06

1

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).

FOTODOK besteedt haar inkomsten aan het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van de
verschillende programma’svbinnen de pijlers tentoonstellingen, verdiepingsprogramma,
educatie en talent. De organisatie heeft een beperkt eigen vermogen dat op een
spaarrekening staat.

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

https://www.fotodok.org/over-fotodok/

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

FOTODOK onderschrijft de Fair Practice Code. Voor de betrokken fotografen,
kunstenaars waarmee we werken hanteren we het Kunstenaarshonorarium. Het bestuur
van FOTODOK is onbezoldigd. De mensen die aan de projecten van FOTODOK
meewerken, krijgen daarvoor marktconforme dagprijzen. De vrijwilligers krijgen een
vrijwilligersvergoeding

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.

https://www.fotodok.org/over-fotodok/

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

https://www.fotodok.org/over-fotodok/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

12.986

€

34.300

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

10.000

€

10.000

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

83.577

€

+
€

17.080

+
122.060

+
Totaal

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

€

107.986

+
€

22.986

44.300

104.980

€

107.986

€

+
€

€
24.409

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

85.000

Totaal

€

107.986

+
€

122.060

€

77.760

€

122.060

+

De vorderingen betreffen vnl nog te ontvangen subsidies. De kortlopende schulden betreffen vnl nog te betalen lasten.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

26.383

€

13.639

Subsidies van overheden

€

264.350

€

248.641

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

103.627

€

120.550

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

367.977

€

369.191

Baten sponsorbijdragen

€

128

€

10.500

Giften en donaties van particulieren

€

12.411

€

3.156

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

+

€

€
€

12.411

+

+
3.156

€
€

4.297

1.620

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

411.196

398.106

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

57.937

€

68.256

Communicatiekosten

€

24.935

€

28.678

Personeelskosten

€

233.995

€

213.744

Huisvestingskosten

€

22.574

€

25.976

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

386

Overige lasten

€

92.682

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

390

€

62.052

432.509

€

399.096

-21.313

€

-990

+

+
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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.

De verwervingskosten betreffen de kosten van het maken van tentoonstellingen. De
overige kosten betreffen educatie, talentontwikkeling en debat.

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

https://www.fotodok.org/over-fotodok/

Open

