Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Parkvilla

Nummer Kamer van
Koophandel

2 8 0 3 6 6 5 1

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

Cornelis Geellaan 2, 2406 JG Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer

0 1 7 2 4 9 3 7 3 7

E-mailadres

info@parkvilla.nl

Website (*)

https://www.parkvilla.nl/

RSIN (**)

0 0 4 1 1 4 6 4 4

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

Aantal medewerkers (*)

8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jeoffrey Bloemen

Secretaris

Anneke van Tol

Penningmeester

Guus Berntsen

Algemeen bestuurslid

Koosje de Koeijer

Algemeen bestuurslid

Albert Dorrestein

Overige informatie
bestuur (*)

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?

Stichting Parkvilla is hét cultuurcentrum van Alphen aan den Rijn. Wij zetten ons sinds
1970 in voor kunst en cultuur in de regio en hebben ons ontwikkeld tot een
gewaardeerde professionele organisatie. Wij zijn een inspirerende en toegankelijke
ontmoetingsplaats in ons prachtige pand. Een plek waar iedereen kan genieten van
cultuur en waar talenten worden gestimuleerd en ontwikkeld. Dit doen we door een
breed pakket aan culturele activiteiten aan te bieden. Wij geloven namelijk dat cultuur,
kunst en creativiteit bijdragen aan de ontwikkeling en het geluk van ieder mens én aan
een leefbare en waardevolle samenleving.
Parkvilla neemt haar opdrachten serieus en zet zich onverminderd in voor een
gevarieerd cultuuraanbod voor de inwoners. Parkvilla is nauw betrokken bij het
Onderwijs en het Sociaal Domein en draagt met cultuurparticipatie op scholen c.q. in
de wijken bij aan educatie en preventie.Wij hebben daarnaast ook een gevarieerde
eigen theaterprogrammering en alle dagen van de week kun je films kijken in ons
filmhuis.
Parkvilla maakt ook cultuur mogelijk door ruimte te bieden aan culturele organisaties
en initiatieven.

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?

Parkvilla beslaat een breed palet aan cultuur: creatieve cursussen; educatie en CMK;
cultuurparticipatie met de cultuurcoaches; het filmhuis en het theater. Dat verschillende
onderdelen van Parkvilla zich onder één dak bevinden, zorgt voor een interessante
kruisbestuiving. Het gaat dan om samenhang, uitwisseling en cross-over tussen de
verschillende afdelingen. Dat komt op verschillende manieren tot uiting, zowel
programmatisch, organisatorisch als communicatief.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Parkvilla haalt haar inkomsten uit vijf inkomstenbronnen:
？ Cursussen
？ Filmhuis en theater
？ Educatie/onderwijs
？ Verhuur en foyer
？ Subsidies, fondsen en sponsoring

？ Een aantrekkelijk filmhuis met actuele filmprogrammering.
？ Talentontwikkeling: creatieve cursussen en workshops.
？ Educatieve cultuurprogramma's en coaching in het onderwijs.
？ Creatieve activiteiten en samenwerkingsprojecten in de wijk.
？ Afwisselende muziek- en theaterprogrammering.
？ Ruimte voor aanstormend talent en amateurgezelschappen.
？ Culturele ontmoetingsplek voor Alphenaren.
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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 verkregen inkomsten worden besteed aan het vervullen van het basisopdracht van
Parkvilla: het zorgdragen voor de belangrijke culturele basisvoorziening voor de
inwoners in verschillende doelgroepen van Alphen aan den Rijn en omgeving. Door
verschillende activiteiten en dienstverlening te faciliteren bereiken we publiek,
deelnemers en onderwijs. Een belangrijke cultureel ondernemende rol waar het gaat
om zichtbaarheid, maatschappelijk belang en cultuureducatie.

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

https://www.parkvilla.nl/download.php?
t=d_c&c=04025959b191f8f9de3f924f0940515f

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

Het bestruur van Parkvilla is onbezoldigd.

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.

Parkvilla heeft in 2021 gerealiseerd :
？ Een cursusaanbod van meer dan 100 creatieve cursussen in verschillende
disciplines.
？ Een gevarieerd filmhuisaanbod, waaronder nieuwe initiativen: PICL en Cimena
Culinair, specials en events.
？ Theatervoorstellingen en faciliteren (amateur)theatergroepen en ander lokaal talent.
？ Parkvilla is sinds 2016 penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de
gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Nieuwkoop en voor meerdere gemeenten in
de regio Midden Holland. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft vanwege de
beperkingen door de coronamaatregelen, de Cmk2 periode verlengd tot 1 juli 2021.
Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe subsidieregeling CmK 3 van start gegaan en deze loopt
door tot 30 juni 2025. In deze periode is Parkvilla penvoerder voor gemeente Alphen
aan den Rijn en gemeente Nieuwkoop.
？ Als een van de samenwerkingspartners in Boost zijn we medeorganisator en/of
uitvoerder van activiteiten in de wijken. Het project BOOST is geëindigd op 1 juli 2021.
Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen hebben er 8 activiteiten plaats
kunnen vinden in het voorjaar van 2021.
Vanaf juli 2021 is gestart met het nieuwe project Cultuurcoaches. Vanuit Parkvilla zijn
er 4 cultuurcoaches werkzaam en vanuit de Bibliotheek wordt er 1 cultuurcoach
worden ingezet in de wijken. De cultuurcoaches werken aan het verbinden van de
inwoners van Alphen aan de Rijn met cultuur als middel.

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

https://www.parkvilla.nl/download.php?
t=d_c&c=357a6fdf7642bf815a88822c447d9dc4

Open

Het personel wordt beloond volgens de CAO Kunst en Cultuureducatie.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

38.002

51.189

€

+

€

38.002

Voorraden

€

3.148

€

3.444

Vorderingen &
overlopende activa

€

68.430

€

82.341

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
51.189

€

+
€

494.449

+
€

645.856

580.234

+
Totaal

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

€

683.858

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

10.230

€

9.883

Bestemmingsreserve

€

118.134

€

118.134

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
€

€
574.278

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

555.494

Totaal

€

683.858

+
€

631.423

+
€

128.364

128.017

€

503.406

€

631.423

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

327.534

€

410.150

Subsidies van overheden

€

393.856

€

350.655

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

133.962

€

107.078

Overige subsidies

€

81.864

€

40.698

Baten van subsidies

€

609.682

€

498.431

Baten sponsorbijdragen

€

12.023

€

8.508

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

0

+
0

+

+

€

949.239

€

917.089

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

220.785

€

242.737

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

13.638

€

14.201

Personeelskosten

€

476.854

€

427.425

Huisvestingskosten

€

151.588

€

130.227

Afschrijvingen

€

20.724

€

20.886

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

65.303

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€
€

88.617

948.892

€

924.093

347

€

-7.004

+

+
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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.parkvilla.nl/download.php?
t=d_c&c=357a6fdf7642bf815a88822c447d9dc4

Open

