Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Playgrounds
1 8 0 8 8 8 5 9

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

Bayeuxlaan 7, 5654 AX Eindhoven

Telefoonnummer

0 4 0 3 0 9 8 0 1 7

E-mailadres

info@werareplaygrounds.nl

Website (*)

www.weareplaygrounds.nl

RSIN (**)
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 (*)

1 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Lucas Hendricks

Secretaris

Nelly Voorhuis

Penningmeester

Lebinh Luc

Algemeen bestuurslid

Ania Markham

Algemeen bestuurslid

Marleine van der Werf

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?

Stichting Playgrounds heeft als doelstelling een podium te vormen voor regionaal en
(inter)nationaal toonaangevend werk op het gebied van innoverend audiovisueel en
grafisch vormgevend beeld. Playgrounds is een innovatieve verbinder tussen makers,
talenten en de creatieve industrie. Playgrounds stimuleert nieuwe ontwikkelingen in
bewegend beeld binnen een internationaal, toegankelijk, hybride/trans-disciplinaire
context. Playgrounds biedt een solide basis voor kunstenaars. We stimuleren de
productie van visuele (post-digitale) kunt in alle vormen: animatie, illustratie, film,
games, interactief.

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?

- Het bieden van een podium voor lokaal, regionaal en (inter)nationaal innovatief werk
binnen het gehele audiovisuele spectrum.
- Het uitbreiden en verder verbinden van internationale netwerken binnen de kunst
wereld en creatieve industrie.
- Het delen van de nieuwste ontwikkelingen en kennis relevant voor de creatieve
beeldindustrie
- Actief zoeken naar programma en makers die de grenzen van de creatieve
beeldindustrie oprekken.
- Het delen van inspirerende projecten aan verschillende makers
- Het promoten van samenwerkingen tussen verschillende Brabantse instellingen,
producenten en makers met (inter)nationale makers en instellingen in de creatieve
industrie.
- nieuwe mogelijkheden scheppen voor talentvolle beginnende makers door hen in
contact te brengen met (inter)nationale rolmodellen en ze een podium te bieden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Playgrounds wordt structureel ondersteund door:
- Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
- Provincie Noord-Brabant
- Gemeente Breda
- Gemeente Eindhoven (Cultuur Eindhoven)
Stichting Playgrounds wordt incidenteel ondersteund door:
- Brabant C
- Nederlands Filmfonds
Stichting Playgrounds heeft naast publieksinkomsten de volgende partners die direct
bijdragen aan onze activiteiten: Procreate (principal sponsor), MSI, Wacom.
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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).

Alle directe inkomsten komen direct ten goede aan het uitvoeren van de activiteiten
beschreven in onze activiteitenverslag.
Provincie Noord-Brabant en het Nederlands Filmfonds ondersteunden specifiek het
Talentontwikkelingsprogramma.
Gemeente Breda en Gemeente Eindhoven ondersteunen de actiivteiten die in hun
regio plaatsvinden.
Ons eigenvermogen wordt aangehouden op een spaarrekening

https://weareplaygrounds.nl/about/

Open

Het Bestuur is onbezoldigd.
Voor het personeel in loondienst volgt de organisatie het loongebouw van de CAO
Toneel en Dans.

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://weareplaygrounds.nl/about/

Open
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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 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

42.548

€

42.548

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

5.015

€

0

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

121.317

€

125.748

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

384.291

€

72.938

+
€

+
€

505.608

Totaal

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

505.608

+
47.563

€

42.548

Bestemmingsfondsen

€

39.118

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

418.927

€

156.138

Totaal

€

505.608

€

198.686

+
€

+

€

198.686

+
€

+

198.686

+

Binnen de Regeling Aanvullende Ondersteuning Culturele en Creatieve Sector COVID-19 zijn
middelen ondergebracht in een COVID-19 bestemmingsfonds. Deze middelen worden in 2021
volledig ingezet voor de ontwikkeling van een streaming studio gezien de invloed van COVID
op fysieke activiteiten ook in dat jaar en de behoefte voor een studio voor de voortgang
van ons programma. In 2020 zijn de eerste stappen hiervoor al gezet, met de specifieke
kennis en kunde die we dat jaar hebben opgedaan. Tevens wordt gekeken of we in 2021
extra opdrachten kunnen uitzetten naar makers, specifiek ter compensatie van het uitblijven
van opdrachten vanuit andere opdrachtgevers vanwege COVID-19.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

52.613

€

165.085

Subsidies van overheden

€

420.881

€

401.238

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

420.881

€

401.238

Baten sponsorbijdragen

€

122.563

€

146.738

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

+

+

€

596.057

€

713.061

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

418.637

€

580.681

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

40.806

€

24.415

Personeelskosten

€

50.345

€

37.345

Huisvestingskosten

€

14.858

€

4.836

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

534

Overige lasten

€

26.746

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

248

€

25.221

551.926

€

672.746

44.131

€

40.315

+

+
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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.

Bij de stichting waren in 2020 4 personeelsleden in loondiesnt werkzaam (gezamenlijk
2,1 Fte). Daarnaast bestaat de personele bezetting uit freelancers.
Cultuur Eindhoven heeft het Playgrounds The Art Department Hybrid Edition
ondersteund met € 34.028. De Gemeente Breda heeft een bijdrage gedaan van €
70.000 voor het jaarprogramma van 2020.Van deze bijdrage is € 6.451 in mindering
gebracht vanwege terugvordering subsidie 2019 i.v.m. opbouw algemene reserve
2019. De subsidie van het Stimuleringsfonds (SCI) is een toezegging van € 60.000 per
jaar voor de jaren 2019 en 2020. Deze bijdrage is geindexeerd voor verwachte
arbeidskostenontwikkeling en prijsontwikkeling. Daarnaast heeft Playgrounds binnen
de COVID-regeling €55.430 ter beschikking gesteld gekregen om de daling in eigen
inkomsten te compenseren. Hiervan is €39.118 opgenomen in de COVID-19
Bestemmingsreserve. De Provincie Noord-Brabant heeft in het kader van de
subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord -rabant & Nationale Brabantse
Basisinfrastructuur voor 2017 tot en met 2020 een subsidie toegekend van € 113.650
per jaar. Daarnaast ondersteunde de provincie 3 verschillende talentontwikkelingstrajecten in 2020 voor gezamenlijk €90.822. De rest van de toegekende middelen zijn
doorgeschoven naar 2021-2022.
Publieksinkomsten bestaan in 2020 voornamelijk uit donaties.

Open

