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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

RSIN (**)

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

De heer H.W. Weitkamp

Mevrouw I.T.J. Grimm - Ruiterkamp

De heer Th. M. Klaphake

Mevrouw M.D. Kerkdijk

Nederland

3

0

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

-

Voor meer details over het bestuur verwijzen wij naar: https://kasko.nl/over-kasko
Hier opgenomen benoemingsschema, bestuursreglement en beloningsbeleid.

Stichting KASKO Huis voor Muziektheater

www.kasko.nl

Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle

info@kasko.nl

0 5 0 8 4 2 5 9

8 1 7 6 3 0 8 4 3

0 3 8 7 5 0 1 2 5 3
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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?

Statutaire doelstellingen Stichting KASKO Huis voor muziektheater

De Stichting heeft ten doel:
-het bevorderen van en het ontwikkelen van kameropera en muziektheater en
aanverwante uitingen op het gebied van kunst en cultuur.
-het stimuleren en ontwikkelen van talenten op het gebied van kameropera en
muziektheater.
-het begeleiden van jonge, pas afgestudeerde, muziektheatermakers op weg naar een
professionele carrière.
-het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

KASKO is de landelijke ontwikkelplek voor startende muziektheatermakers. KASKO is
de enige plek in Nederland waar zowel regisseurs als beginnende componisten,
schrijvers, vormgevers en (klassieke) musici ruimte krijgen hun artistieke signatuur en
talent verder te ontplooien binnen een meerjarig ontwikkeltraject.

Onze kernactiviteit is talentontwikkeling: we begeleiden makers in een driejarig
persoonlijk ontwikkeltraject. Binnen dit traject ontdekken de makers de breedte van hun
vak, hun talent en interesses. Hiermee vergroten we hun kans op een succesvolle
carrière als kunstenaar. Dit maakt dat KASKO het hele jaar door tijd investeert in de
ontwikkeling van de makers. Wij leveren persoonlijke begeleiding op zakelijk, artistiek
en persoonlijk vlak en realiseren het hele jaar door diverse projecten en producties.

Structurele subsidie van Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle, incidentele
productiesubsidie van overheden, publieke en private fondsen, uitkoopsommen
theaters, coproductiebijdragen, kaartverkoop, bijdrages en giften publiek.
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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).

Het bestuur is onbezoldigd. De directie en medewerkers worden beloond conform de
CAO Toneel en Dans.

Zie onze website voor het jaarverslag 2020 met beschrijving van alle activiteiten.

De verkregen subsidies worden ingezet om de producties te realiseren, makers te
begeleiden en voor personeel- en kantoorkosten.
We hanteren zoveel mogelijk de Fair Pay code.
Het aanhouden van een spaarrekening is noodzakelijk voor het financieel gezond
houden van de stichting, het kunnen opvangen van tegenvallende publieksinkomsten
en geldt als vereiste voor verstrekkende private fondsen.

https://kasko.nl/images/koh_over/Jaarverslag_2020_-_def.pdf

Open

Open
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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.

1.191

35.453

105.000 80.000

85.040 70.550

210.543

57.147 52.2581.191

247.187 202.808

245.996

162.147 132.258

247.187

2.051

23.951

176.806

2.051

200.757

202.808

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

https://kasko.nl/images/koh_global/St._KASKO_Huis_voor_muziektheater_definitieve_jaarrekening_2020_-_getekend_.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

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 als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

619 28.341

619 28.341

342.410 328.999

20.000 47.231

363.029 404.571

43.866 60.218

406.895 464.789

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

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

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

+ +

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)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

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.

377.006

154.379

459.999

156.924

377.006

377.006

459.999

459.999

Talentonwikkeling, produceren muziektheater

2020 2019 (*)

https://kasko.nl/images/koh_global/St._KASKO_Huis_voor_muzi
ektheater_definitieve_jaarrekening_2020_-_getekend_.pdf

Open

Zie toelichting in door Baker Tilly Zwolle opgemaakte en beoordeelde jaarrekening
2020.

29.889 4.790


