Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Poetry International

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 3 0 1 2 1

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

Westersingel 16, 3014 GN Rotterdam

Telefoonnummer

0 1 0 2 8 2 2 7 7 7

E-mailadres

info@poetry.nl

Website (*)

www.poetry.nl

RSIN (**)

0 0 7 1 9 4 1 7 1

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 (*)

9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mireille Pondman

Secretaris
Penningmeester

Emile ten Hoor

Algemeen bestuurslid

Hans Bousie, Daphne de Heer, Gino van Weenen, Elif Söylemez

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Poetry International werkt volgens de Code Cultural Governance en hanteert een
bestuursmodel met directeur.

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 heeft ten doel de belangstelling voor de levende literatuur in het algemeen
en van de poëzie in het bijzonder te vergroten. De doelstelling, de verbreiding van
literatuur en van het poëtische woord, tracht zij te bereiken door een intensieve
samenwerking op internationaal niveau; door alle lagen van de bevolking te
confronteren met de hedendaagse literatuur en de dichtkunst; door samenwerking met
instituten op het gebied van onderwijs, educatie en dergelijke.

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?

Stichting Poetry International organiseert al meer dan 50 jaar met veel enthousiasme
het jaarlijkse Poetry International Festival, een internationaal evenement. Onze
programma's laten de poëzie weerklinken en geven het verhaal achter
de gedichten een stem. We kiezen voor vernieuwende en aansprekende manieren om
de grote verscheidenheid aan poëtische stemmen, afkomstig van over de hele wereld,
voor het voetlicht te brengen. We doen dit door middel van jaarlijkste internationale
festival (begin juni), diverse kleinere evenmenten door het jaar heen (o.a. deelname
Poëzieweek eind januari) en via online-aanbod (zowel in online poëzie-collectie als
social media), naast educatieprogramma's en online (lees)workshops.
Hierbij betrekken we een breed publiek van liefhebbers en
nieuwsgierigen van poëzie en spoken word, en voor wie ons festival veelal de eerste
kennismaking met poëzie is. Zowel internationaal, landelijk als lokaal.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Grotendeels via structurele subsidies van de gemeente Rotterdam en het Nederlands
Letterenfonds (vierjarig, 2021-2024). En daarnaast bijdragen van private fondsen en
ticketinkomsten (verkoop tickets).
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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.

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

Besteding van inkomsten: aan de lopende activiteiten door het jaar heen: festival,
kleinere evenementen, digitale collectie/website, en daarnaast organisatiekosten
(personeel, huur, kantoorkosten). Bestemmingsfondsen voor verwachte grote uitgaven
in de toekomst en buffertjes voor onverwachten kosten. Zie Meerjarenbeleidsplan.

https://www.poetry.nl/nl/over-ons/bestuur-governance

Open

Het bestuur werkt onbezoldigd. Voor het personeel werkt de stichting met een eigen
arbeidsvoorwaardenregelement en salarisregeling. De stichting onderschrijft daarbij de
regels van Fair Practice Code.

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.

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

https://www.poetry.nl/nl/over-ons/bestuur-governance

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

8.308

12.012

€

+

€

8.308

+
12.012

€

108.966

Continuïteitsreserve

€

92.448

€

Bestemmingsreserve

€

52.385

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
385.604

€

+

225.743

+
€

494.570

€

502.878

31-12-2019 (*)

54.109

€
€

+

+

€

144.833

€

Bestemmingsfondsen

€

75.544

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

13.000

€

15.000

Kortlopende schulden

€

269.501

€

241.878

Totaal

€

502.878

€

310.987

54.109

73.232

€

298.975

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

310.987

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

103.129

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€
€

0

€

604.348

+
0

540.250

€
€

515.243

707.477

€

1.055.493

€

10.867

€

173.869

Overige baten

€

7.820

€

11.748

Som van de baten

€

726.164

€

1.241.110

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Activiteiten Poetry International

€

338.050

Besteed aan doelstellingen

€

338.050

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

221.845

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

+

€

1.074.909

€

1.074.909

€
€

335.381

559.895

€

1.410.290

379.368

€

744.280

+

€
166.269

€

-169.180

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.

+

Open

+

