Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Europees Keramisch Werkcentrum

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 9 9 4 3 6

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

Almystraat 10, 5061PA Oisterwijk

Telefoonnummer

0 1 3 3 0 3 1 1 8 0

E-mailadres

info@ekwc.nl

Website (*)

www.ekwc.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
9

Aantal medewerkers (*)

1 6

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

Irene Fortuyn

Secretaris
Penningmeester

Amo Bosman

Algemeen bestuurslid

Anne Wenzel

Algemeen bestuurslid

Tet Reuver

Overige informatie
bestuur (*)

Thomas van Eyck, Joanne van der Woude

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?

De doelstelling van stichting Europees Keramisch Werkcentrum/ European Ceramic
Workcentre, zoals omschreven in de oprichtingsstatuten uit 1969, is de stimulering van
keramiek in beeldende kunst, toegepaste kunst en architectuur.

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?

Om deze doelstelling te bereiken fungeert het EKWC als een artist-in-residence en een
kenniscentrum. Deze twee functies worden EKWC Classic genoemd. Daarnaast is er
EKWC Plus dat zich bezighoudt met het publiek, bedrijfsleven en onderwijs. In 2021 is
gestart met EKWC-U, waarbij de kennis van het centrum digitaal wordt ontsloten. De
grootste activiteit van de organisatie, EKWC Classic en dan met name de
artists-in-residency vindt gelijkmatig verspreid over het jaar plaats. Vastgesteld is dat er
zestig deelnemers per jaar een residentie volgen. In verband met de beperkingen die
door Covid-19 zijn ontstaan, zijn de andere activiteiten tot een minimum beperkt. Er
heeft een paar tentoonstellingen op locatie plaats gevonden, waaronder een
groepstentoonstelling van 60 kunstenaars/ontwerpers in de Keramiek Biënnale van
Korea.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het Ministerie van OCW heeft Europees Keramisch Werkcentrum/ European Ceramic
Workcentre structurele ondersteuning toegekend en opgenomen binnen de Culturele
Basis Infrastructuur 2021-2024. De provincie Noord-Brabant heeft het centrum
opgenomen in de Provinciale Basis Infrastructuur en bevestigt daarmee een vierjarige
subsidie.
De overige inkomsten komen uit bijdragen van de deelnemers aan de residentie,
EKWC Plus, de EKWCshop en projectsubsidies.
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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).

Ondanks de pandemie is het aantal deelnemers in 2021 met 65 iets hoger dan het
streefaantal van 60. Door de vele aanmeldingen en last minute aanmeldingen is het
toch gelukt om een ruime bezetting te hebben in het centrum. Het grootste deel van de
uitgaven ligt vast (personeel, huisvesting, energie, materiaal, afschrijvingen), er worden
zo min mogelijk risico’s genomen.
Het EKWC heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan het
eigen vermogen, verliezen verlagen het eigen vermogen. De liquide middelen van
EKWC zijn vastgelegd in tegoeden op bankrekening en beleggingsrekening. Een
bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd om hiermee eigen vermogen op te
bouwen uit de opbrengsten van de beleggingsportefeuille waarmee te zijner tijd de
hypotheek op het pand zal worden afgelost.

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).

Het EKWC heeft sinds jaar en dag een eigen rechtspositieregeling waarbij de HBO
schalen als uitgangspunt dienen. Deze wordt regelmatig besproken en geactualiseerd.
In 2021 is een PVT opgericht en is een start gemaakt met een risico-inventarisatie en
evaluatie. Medewerkers zijn zoveel mogelijk in vaste dienst. Freelancers worden
marktconform betaald.
De Raad van Toezicht voert zijn werkzaamheden onbezoldigt uit.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar ratio van de aantal uren die aan
het werk besteed worden met een maximum van €1800 per jaar.

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.

Zie onderstaande link naar het inhoudelijke jaarverslag 2021

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

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefi

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

4.255.459

€

+

€

4.255.459

Voorraden

€

65.093

€

68.939

Vorderingen &
overlopende activa

€

92.179

€

128.104

Effecten

€

764.763

€

679.686

Liquide middelen

€

28.959

€

906

+
€

+
4.348.471

+
€

950.994

4.348.471

Totaal

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

5.206.453

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

139.721

€

137.783

Bestemmingsreserve

€

166.164

€

79.993

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+
305.885

€

Bestemmingsfondsen

€

46.092

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

4.499.612

€

4.499.612

Kortlopende schulden

€

354.864

€

508.718

Totaal

€

5.206.453

€

5.226.106

217.776

€

+
€

+

€

877.635

+
€

Passiva

5.226.106

+

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ekwc.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarrekening-2021_website.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

88.836

Baten van subsidies

€

831.811

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

742.975

462.500

€

+

€

20.518

€

483.018

€
€

750

+

€
€

750

33.250

+
33.250

€
€

639.059

439.016

+

+

€

1.471.620

€

955.284

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

111.404

€

87.480

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

91.350

€

60.402

Personeelskosten

€

639.395

€

564.423

Huisvestingskosten

€

331.735

€

314.528

Afschrijvingen

€

161.189

€

162.249

Financiële lasten

€

2.346

€

2.177

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

1.337.419

€

1.191.259

Saldo van baten en lasten

€

134.201

€

-235.975

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.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ekwc
.nl/wp-content/uploads/2022/06/Jaarrekening-2021_website.pdf

Stichting
Europees
Keramisch
Werkcentr
um

Digitaal
ondertekend
door Stichting
Europees
Keramisch
Werkcentrum
Datum:
2022.07.08
13:06:20 +02'00'

Open

