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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 Tafel van Vijf
	13: Middag, Berendine Maria
	5: 
	15: Bonekamp, Lucas Johannes
	2: Nieuwe Leliestraat 169 A, 1015 HD Amsterdam
	4_EM: post@michielschreuders.nl
	14: Blom, Simion Reinhard Herbert
	16: Dahouch, Laïla
	17: 
	10: 
	1_KVK: 34328948
	11_A4: 2
	12_A4: 3
	7: [Kunst en cultuur - Podiumkunsten]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 
	3_TEL: 0624287487
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: Alle leden zijn onbezoldigd. 
	51_ML: Het produceren van professioneel muziektheater voor kinderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
	53_ML: Missie Tv5 vertelt verhalen van nu met de wereldgeschiedenis als metafoor. Hedendaags muziektheater met een diverse cast voor een breed publiek. We gebruiken live muziek met gezongen en gesproken teksten. We richten ons op jongeren, maar spelen ook voor volwassenen.VisieOns denken en doen worden in grote mate bepaald door ervaringen uit het verleden. Door inzicht te krijgen in waar wij en anderen vandaan komen, leren we onszelf en anderen beter begrijpen. Dat vergroot ons inlevingsvermogen en de verbinding met de ander. Tv5 gebruikt de kracht van de verbeelding om die verbinding tot stand te brengen. Onze dynamische voorstellingen geven een ander geluid aan eenzijdige berichten over een verdeelde, egoïstische samenleving en kleuren daar tegenin.Tv5 gelooft in rolmodellen. Daarom zetten we idealisten en visionairs op het podium. 
	54_ML: Fondsen, publieksinkomsten en sponsors 
	56_ML: We volgen de CAO dans en theater. 
	57_ML: https://www.tafelvanvijf.nl/tafel-van-vijf/bestuur/
	55_ML: Ontwikkelen en uitvoeren van theatervoorstellingen 
	56: 
	_MLT: https://www.tafelvanvijf.nl/tafel-van-vijf/bestuur/
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 137346
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 170143
	4_GT: 0
	9_GT: 307489
	10_GT: 307489

	3: 
	7_GT: 0
	6_GT: 39656
	8_GT: 52850
	2_GT: 80000
	3_GT: 0
	1_GT: 0
	9_GT: 39517
	4_GT: 95466
	10_GT: 307489
	5_GT: 175466

	4: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 50000
	3_GT: 0
	1_GT: 0
	9_GT: 38167
	4_GT: 84859
	10_GT: 173026
	5_GT: 134859

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 26378
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 146648
	4_GT: 0
	9_GT: 173026
	10_GT: 173026

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

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

	5_ML: De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving Rjk C1. Daarnaast is de volgende regelgeving van toepassing: De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschrifte van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijke geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. 

	3: 
	1: 
	1_A7: 45310
	2_A7: 367146
	3_A7: 17500
	4_A7: 0
	5_A7: 384646
	6_A7: 0
	7_A7: 6900
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 6900
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 436856
	15_A7: 293644
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 0
	19_A7: 27255
	20_A7: 35694
	21_A7: 0
	22_A7: 0
	25_A7: 80263
	23_A7: 0
	24_A7: 356593

	2: 
	1_A7: 13779
	2_A7: 312392
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 312392
	6_A7: 0
	7_A7: 6900
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 6900
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 333071
	15_A7: 185947
	16_A7: 0
	17_A7: 0
	18_A7: 0
	19_A7: 46346
	20_A7: 30760
	21_A7: 0
	22_A7: 0
	25_A7: 70018
	23_A7: 0
	24_A7: 263053

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	3_ML: Gronslagen voor de bepaling van het resultaat:De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de exploitatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De subsidies worden op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief vastgesteld. 
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




