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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest
	13: R.P.J. Streevelaar
	5: www.orkest.nl
	15: 
	2: Obiplein 4, 1094 RB Amsterdam
	4_EM: info@nedpho.nl
	14: 
	16: 
	17: 
	10: Nederland
	1_KVK: 41198970
	11_A4: 110
	12_A4: 0
	7: [Kunst en cultuur - Podiumkunsten]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 002953377
	3_TEL: 0205217500
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Lhbtqi+
	32: Mensen met een beperking
	33: Off
	34: Minderheden
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Ouderen
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Studenten
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: De heer Streevelaar treedt op als directeur/bestuurder. De stichting werkt met het Raad van Toezicht-model.
	51_ML: Het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest (NedPhO|NKO) verzorgt opera- en concertproducties op het hoogste artistieke niveau op de Nederlandse hoofdpodia. Het statutair doel van het NedPhO|NKO is het in stand houden van een orkest dat de volgende taken zal vervullen:a. Het orkest van De Nationale Opera;.b. Het in stand houden van een symfonieorkest;c. Het in stand houden van een kamerorkest;d. Het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, zulks in de ruimste zin, waaronder maatschappelijk relevante en educatieve activiteiten. De stichting heeft niet tot doel winst te behalen. 
	53_ML: - Uitvoeren van opera's en concerten;- Uitvoeren van educatieve projecten en concerten;- Uitvoeren van projecten ten behoeve van talentontwikkeling.De eigen NedPhO-koepel in Amsterdam Oost biedt ruimte aan onder meer openbare repetities, ensembleconcerten en programma's voor educatie en talentontwikkeling. De opera's en concerten worden gegeven op de grote podia in Nederland.
	54_ML: De instelling ontvangt haar inkomsten uit de volgende bronnen:- Publieksinkomsten (recettes, uitkopen),- Sponsoropbrengsten,- Donaties en nalatenschappen,- Subsidies (Ministerie van OCW, Amsterdams Fonds voor de Kunst)
	56_ML: De directeur/bestuurder ontvangt een salaris. Over deze vergoeding wordt verslag uitgebracht conform de Wet Normering Topinkomsten. Zie hiervoor het jaarverslag van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.Het personeel van de staf valt onder de cao Nederlandse Orkesten, maar wordt beloond volgens de salarisschalen van de rijksambtenaren (cao Rijk). De musici in dienst van de stichting worden beloond conform de salarisschalen in de cao Nederlandse Orkesten. De musici die remplaçeren worden beloond conform de cao remplaçanten Nederlandse orkesten. 
	57_ML: Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij naar de meest recente jaarverantwoording.
	55_ML: De subsidie van het ministerie van OCW wordt voor het overgrote deel gebruikt om de vaste lasten van de organisatie te dekken (personeelskosten, huisvestingskosten, kantoorkosten). De subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst wordt gebruikt om educatieve projecten en programma's te ontwikkelen. De publieksinkomsten, sponsoropbrengsten, donaties en nalatenschappen worden gebruikt om de variabele kosten te dekken. Denk hierbij aan kosten die direct samenhangen met de concertproducties, zoals huur van zalen, kosten van dirigenten en solisten, remplaçantkosten e.d.Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op spaarrekeningen. 
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://orkest.nl/nl/over/anbi.
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 741448
	6_GT: 339284
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 8444080
	4_GT: 741448
	9_GT: 8783364
	10_GT: 9524812

	3: 
	7_GT: 389275
	6_GT: 0
	8_GT: 94732
	2_GT: 1463050
	3_GT: 0
	1_GT: 6272496
	9_GT: 1305259
	4_GT: 0
	10_GT: 9524812
	5_GT: 7735546

	4: 
	7_GT: 189115
	6_GT: 0
	8_GT: 122316
	2_GT: 1170889
	3_GT: 0
	1_GT: 4860033
	9_GT: 1215057
	4_GT: 0
	10_GT: 7557410
	5_GT: 6030922

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 895548
	6_GT: 283257
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 6378605
	4_GT: 895548
	9_GT: 6661862
	10_GT: 7557410

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Voor de toelichting op de cijfers wordt verwezen naar het jaarverslag van de stichting:https://www.orkest.nl/nl/over/anbi

	3: 
	1: 
	1_A7: 382685
	2_A7: 12538658
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 12538658
	6_A7: 121000
	7_A7: 177853
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 45000
	11_A7: 222853
	12_A7: 0
	13_A7: 147464
	14_A7: 13412660
	15_A7: 0
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 0
	19_A7: 9913779
	20_A7: 428572
	21_A7: 172120
	22_A7: 37707
	25_A7: 1720000
	23_A7: 1140482
	24_A7: 11692660

	2: 
	1_A7: 708668
	2_A7: 11939426
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 11939426
	6_A7: 144250
	7_A7: 321621
	8_A7: 334370
	9_A7: 0
	10_A7: 48500
	11_A7: 704491
	12_A7: 0
	13_A7: 254968
	14_A7: 13751803
	15_A7: 0
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 0
	19_A7: 9815727
	20_A7: 428572
	21_A7: 177073
	22_A7: 8850
	25_A7: 2126262
	23_A7: 1195319
	24_A7: 11625541

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Voor de toelichting op de cijfers wordt verwezen naar het jaarverslag van de stichting:https://www.orkest.nl/nl/over/anbi
	JV: 
	_MLT: https://www.orkest.nl/nl/over/anbi
	knop: 


		2022-10-13T04:31:59-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




