Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

De Twentse Schouwburg NV Wilmink Theater en Muziekcentrum Enschede

Nummer Kamer van
Koophandel

0 6 0 2 2 5 2 3

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

Postbus 634, 7500 AP Enschede

Telefoonnummer

0 5 3 4 8 5 8 5 8 5

E-mailadres

info@wilminktheater.nl

Website (*)

www.wilminktheater.nl

RSIN (**)

0 0 1 4 0 5 6 1 5

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

3 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A. Poelstra

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

RvC G.H.M.J. Goris, G.H.M. Veger, A.J. van Liere en L van Lier

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Geen onderverdeling in secretaris e.d.

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?

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk inwoners van de stad en deze regio zich
daadwerkelijk verbonden voelen met ons huis, met de andere bezoekers en vooral met
wie en wat er op ons podium staat.
Als zoveel mogelijk mensen zich daadwerkelijk verbonden voelen met ons huis, met de
andere bezoekers en met wie en wat er op ons podium staat dan wordt de Twentse
samenleving creatiever, hechter en gelukkiger.
Het doel van de vennootschap is het beheren en exploiteren van gelegenheden voor
podiumkunsten en andere ontspanning, de organisatie van activiteiten op het gebied
van podiumkunsten, het verlenen van diensten die samenhangen met die exploitatie
en/of organisatie.

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?

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede (De Twentse Schouwburg N.V.) vormt
een belangrijke culturele voorziening voor de gemeente Enschede en omgeving. De
onderneming exploiteert vier gebouwen met zes podia in het centrum van Enschede, te
weten: het Wilminktheater, het Muziekcentrum, de Grote Kerk en De Kleine Willem.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Subsidies, fondsen, inkomsten uit kaartverkoop, horeca en verhuringen.

Op jaarbasis biedt de organisatie momenteel circa 450 voorstellingen en concerten aan
op haar podia. In samenwerking met andere organisaties worden festivals en
muziektheaterproducties georganiseerd. Daarnaast biedt de organisatie de
mogelijkheid voor feesten, partijen en congressen. “ In totaal kwamen er afgelopen jaar
meer dan 200.000 bezoekers. De gemeente Enschede is enig aandeelhouder van de
NV.

03 van 06

1

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 (bijvoorbeeld 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).

Voor de exploitatie van de gebouwen alsmede het inkopen van theateraanbod. Voor
overtollige middelen wordt een spaarrekening aangehouden.

https://www.wilminktheater.nl/cms_files/File/WME%
20Brochure%20strategie%202016%20-%202020%20web.pdf

Personeel wordt beloond conform de richtlijnen volgens de CAO Nederlandse Podia.
De functies van de raad van Commissarissen zijn 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.

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

https://werkplek.wilminktheater.nl/wilminktheater/Documents?
store=SharePoint&spSiteUrl=https%3A%2F%
2Fwilminkatak.sharepoint.com%2Fsites%
2FAlgemenezaken2&listId=79719241-60b7-4dcd-982f-6da53e
947da0&folderId=4313
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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

€
€

€
€

648624

723677

€

+

€

648624

Voorraden

€

36007

€

53288

Vorderingen &
overlopende activa

€

1433872

€

1451890

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
723677

€

+
€

5912725

+
€

8361891

Totaal

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

9010515

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

2641692

31-12-2019 (*)

€

+

+
€

2641692

1598005

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

3495425

€

2720744

Langlopende schulden

€

532508

€

594983

Kortlopende schulden

€

2340890

€

3227848

Totaal

€

9010515

€

8141580

+
€

1598005

7417903

+
€

31-12-2020

€

€
6892012

Passiva

8141580

+

https://www.wilminktheater.nl/cms_files/File/jaarverslag%20Wilmink%20theater%202020-gecomprimeerd.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

1691753

€

4909038

Subsidies van overheden

€

6370431

€

6310877

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

976151

Baten van subsidies

€

7346582

€

6310877

Baten sponsorbijdragen

€

145103

€

183750

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

€
€

1079830

849321

+

+

€

10263268

€

12252986

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1676463

€

3584914

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

278548

€

418687

Personeelskosten

€

1895542

€

2734549

Huisvestingskosten

€

3638974

€

3970043

Afschrijvingen

€

194068

€

197653

Financiële lasten

€

31946

€

35028

Overige lasten

€

1285040

€

1178108

Som van de lasten

€

9000581

€

12118982

Saldo van baten en lasten

€

1262687

€

134004

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.wilminktheater.nl/cms_files/File/jaarverslag%20Wilmink%20theater%
202020-gecomprimeerd.pdf

https://www.wilminktheater.nl/cms_files/File/jaarverslag%
20Wilmink%20theater%202020-gecomprimeerd.pdf

