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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.

Parktheater Eindhoven

www.parktheater.nl

Theaterpad 1, 5615 EN Eindhoven

Nederland

1 7 0 7 5 5 5 5

7 2

3 0

8 0 0 7 6 8 4 2 5

0 4 0 2 1 5 6 1 5 6

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

Directeur-bestuurder: M.R. Pastoor.

info@parktheater.nl



02 van 06

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?

Parktheater heeft ten doel:
a. de exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Parktheater te Eindhoven
aan het Theaterpad 1, hierna te noemen 'het Parktheater';
b. het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de
bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de
bevolking, door middel van het organiseren van voorstellingen;
c. het participeren in andere ondernemingen en vennootschappen welke betrokken zijn
bij de exploitatie van het Parktheater;
d. het verhuren van onroerende zaken;
e. horeca exploitatie ter ondersteuning van de exploitatie van het Parktheater;
f. het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en managementcontracten ter
zake de exploitatie van het Parktheater, en voorts al hetgeen daarmee in de meest
ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn."

De activiteiten van Parktheater laten zich niet in een paar zinnen samenvatten. Graag
verwijzen naar het meerjarenplan 2021 - 2024 'Meer dan jij'. Hierin worden verleden,
heden, Corona en nabije toekomst bijeengebracht. Er is via de Cultural Scorecard
aandacht voor ons programma en onze projecten, ons publiek en gasten, onze
organisatie en medewerkers, onze financiën en middelen en ons innovatieve
vermogen. En we bespreken verschillende vloeibare fases van herstel tijdens en na
Corona in een door ons gemaakte roadmap, waarin we een schets maken van
now-how-wow-routes.

Via onderstaande URL is het plan te downloaden.

Publieksinkomsten - kaartverkoop
Publieksinkomsten - overig
Sponsorinkomsten
Private inkomsten fondsen
Private inkomsten particulieren
Structurele subsidie Stichting Cultuur Eindhoven
In 2020 en 2021: noodsteun COVID-19
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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 Parktheater heeft eigen arbeidsvoorwaarden.
De beloning van de directeur-bestuurder is conform de bepalingen van en krachtens de
Wet normering topinkomens (WNT).

De activiteiten van Parktheater laten zich niet in een paar zinnen samenvatten. Graag
verwijzen naar het jaarverslag 2020.

Via onderstaande URL is het verslag te downloaden.

In het meerjarenplan 2021 - 2024 'Meer dan jij' is uitgebreid omschreven op welke
manier en aan welke doelen Parktheater de verkregen inkomsten besteed.
Het vermogen van Parktheater wordt aangehouden op een bankspaarrekening.

Via onderstaande URL is het plan te downloaden.

https://cdn.geef.nl/beleidsplan/document/1593682418_meer-dan-
jij-plan-2021-2024-parktheater-eindhoven.pdf

https://cdn.geef.nl/jaarverslag/document/1622123503_parktheate
r-eindhoven-jaarverslag-2020.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.

1.305.950 433.800

10.932

431.569

554.458

734.636 326.604

59.061

2.040.865 2.780.652

2.708.864 3.911.112

5.745.227

431.569

6.790.315 7.463.100

6.358.746

2.775.501 3.107.256

6.790.315

525.487

742.744

92.862

6.102.007

525.487

6.937.613

7.463.100

3 1 1 2 2 0 2 0

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

https://cdn.geef.nl/jaarrekening/document/1622123508_parktheater-eindhoven-jaarrekening-2020.pdf
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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

1.977.917 6.217.453

3.172.125 3.109.928

62.000 98.350

3.234.125 3.208.278

213.961 203.455

0 0

2.082.735 443.951

2020 2019 (*)

7.508.738 10.073.137

1.294.424

117.613

4.713.464

954.463

160.529

19.435

4.050.629

170.318

3.988.289

1.032.829

156.289

19.443

-739.787 4.478

988.597

8.248.525

650.862

10.068.659
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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.

De post personeelslasten is in 2020 incl. € 925.000,- frictiekosten reorganisatie.
In de post ‘Overige baten’ is in 2020 een bedrag van € 2.001.676,- verantwoord die
Parktheater heeft ontvangen vanuit diverse noodsteun regelingen COVID-19.
In de post ‘Overige lasten’ zijn de mutaties in de bestemmingsreserves en – fondsen
meegenomen (2020: € 397.100,- | 2019: € 30.899).

De jaarrekening 2020 van Parktheater is te downloaden via onderstaande URL.

https://cdn.geef.nl/jaarrekening/document/1622123508_parktheat
er-eindhoven-jaarrekening-2020.pdf

Open


