Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Jheronimus Bosch Centrum
4 1 0 8 3 1 0 1

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

Postbus 1380, 5200 BK 's-Hertogenbosch
0 7 3 6 1 2 6 8 9 0

E-mailadres

info@jheronimusbosch-artcenter.nl

Website (*)

www.jheronimusbosch-artcenter.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 7 5 7 4 7 5

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

Aantal medewerkers (*)

6 7

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.W.M. Timmermans

Secretaris

M.A. Kok

Penningmeester

A.H.M. van Rooij

Algemeen bestuurslid

F.E.A.M. Sassen

Algemeen bestuurslid

J.R. van der Bilt

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?

1. Het versterken van Boscche culturele infrastructuur
2. Het verrichten van nieuwe activiteiten op het gebied van innovatie van publieksbereik
3. Solidariteit en het versterken van elkaar (door samenwerking met culturele partners
of anderen op overstijgende thema's)

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?

Profiel van de organisatie: Vanuit haar missie/visie wil het Jheronimus Bosch Art
Center (JBAC) zoveel mogelijk mensen kennis laten nemen van het werk van onze
stadsgenoot Jheronimus Bosch, maar streeft er ook naar een ieder uit te dagen mee te
denken over diens motieven, zijn status als kunstenaar en de plaats die hij inneemt in
onze stad, ons land en daarbuiten zelfs in Europa en in alle continenten van onze
aarde. Het zal toch niemand ontgaan zijn dat Jheronimus Bosch kort geleden is
opgenomen in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. Dat illustreert het belang
van zijn kunstenaarschap, alsmede het door hem geproduceerde culturele erfgoed,
uitgedrukt in zijn tekeningen en schilderijen. Zo probeert het JBAC een centrale plek te
zijn in een breed spectrum van het huidige culturele leven van zijn artistieke oeuvre,
ruimte is voor het bijwonen van concerten en lezingen en het ontmoeten van de
Bossche medebrugers.
Ambities van de organisatie: Zie bijlage 1

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten bestaan uit entree, verhuuropbrengsten, donaties en subsidies
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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.

Open

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

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. Het personeel valt niet onder een
CAO en worden naar behoren verloond.

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.

Activiteiten van de organisatie, periode 2021-2024: Momenteel (2021) is er vanuit onze
organisatie, samen met de Kring Vrienden, heel veel aandacht voor het "Huis van
Bosch" op de historische- unieke locatie van de eeuwenoude bebouwing op de
Bossche Markt. Dat heeft betrekking op de inrichting van het huis, de organisatie
rondom de toekomstige medewerkers en de voorbereidingen van de uiteindelijke
opening in het voorjaar van 2022.
Onze organisatie zet zich momenteel volop in om voor de periode 2021-2024 een
volledig nieuwe inrichting van onze "Toren" te realiseren. Wij concentreren ons op werk
van eigentijdse, hedendaagse kunstenaars. Zo staat er een expositie gepland van het
werk van Jan Schippers: "Jan Schippers, het ambachtelijke oog"! Een "gewone"
Bossche kunstenaar, maar zijn werk is "buitengewoon". Jan is schilder, beeldhouwer
en houtsnijder. Het werk van Schippers wordt omschreven als een toonbeeld van
ambachtelijke veelzijdigheid en zelfs virtuositeit. Jan Schippers ontwikkelde een passie
voor het stilleven: er zijn sitllevens van Jan Schippers, die zichzelf overstijgen in een
serene concentratie! Daarnaast wordt zijn werk gekenmerkt door aantoonbare
raakvlakken met Jheronimus Bosch.
Vervolg "Activiteiten van de organisatie, periode 2021-2021": Zie bijlage 2

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

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

47.163

55.224

€

+

€

47.163

Voorraden

€

57.068

€

70.759

Vorderingen &
overlopende activa

€

206.003

€

50.510

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
55.224

€

+
€

193.460

+
€

423.647

314.729

+
Totaal

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

€

470.810

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

651

€

651

Bestemmingsreserve

€

59.932

€

195.595

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+
€

€
160.576

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

315.443

369.953

Totaal

€

470.810

196.246

€
€

94.784

102.000

€

+
€

+
€

60.583

€

71.707

€

369.953

+

+

De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving.
De materiële activa wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven op het moment van ingebruikneming.
Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is
doch redelijkerwijs in te schatten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

91.650

€

317.376

Subsidies van overheden

€

59.730

€

71.910

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€
€

59.730

+
71.910

€
€

11.620

+
11.620

16.625

€

+

€

16.625

€

22

€

26.342

+

+

€

189.342

€

405.933

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

48.772

€

45.072

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

38.882

€

81.330

Huisvestingskosten

€

83.433

€

80.614

Afschrijvingen

€

15.578

€

13.868

Financiële lasten

€

647

€

1.760

Overige lasten

€

137.693

€

170.633

Som van de lasten

€

325.005

€

393.277

Saldo van baten en lasten

€

-135.663

€

12.656

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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.
Opbrengsten, hieronder zijn begrepen de aan het boekjaar toe te rekenen subsidie,
entree bezoekers, verhuuropbrengsten, donaties en sponsoropbrengsten.
Afschrijvingen worden berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de liniaire methode op basis van de geschatte
levensduur.
Overige bedrijfskosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Open

