Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Amsterdam Studenten Cabaret Festival
3 4 2 3 2 8 1 2

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

Nieuwe Leliestraat 190 A
0 6 3 4 0 7 6 6 1 5

E-mailadres

info@ascf.nl

Website (*)

https://ascf.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 4 8 6 6 9 9 2

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

9

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Sicco Kieviet

Secretaris

Ruben ten Have

Penningmeester

Daniël Derkx

Algemeen bestuurslid

Theodoor de Bakker

Algemeen bestuurslid

Jochem Bouman

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?

De doelstelling van het festival is tweeledig:
1. Het scouten, ontwikkelen en begeleiden van jong talent op het gebied van comedy
en cabaret en hen hiermee een entree in de professionele cabaretwereld bieden;
2. Een jong studentenpubliek op een laagdrempelige manier kennis laten maken met
cabaret.

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?

Allereerst bezoeken wij cabaretiers die zich voor het ASCF hebben aangemeld. Dit
dient ter selectie van de halve finalisten uit de vele aanmeldingen die wij ontvangen.
Om dit scouten te vergemakkelijken organiseren wij tevens 'ASCF Open Mic avonden'
in het DeLaMar Theater, waar wij 8 aangemelde kandidaten uitnodigen om op te
treden, waar wij dus 8 kandidaten op 1 avond kunnen zien en beoordelen. De
eventuele inkomsten uit de kaartverkoop hiervan staat in het teken van de financiering
van het festival. Vóór de halve finales en vóór de finale van het festival organiseren wij
tevens professionele workshops voor de kandidaten, waarin zij van een professionele
regisseur en gevestigde namen uit de Nederlandse Cabaretwereld begeleiding krijgen.
Daarnaast organiseren wij in Oktober twee halve finales en de finale van het festival,
waarvan de kaartverkoop geschiedt via De Kleine Komedie en het festival bekostigt. In
een halve finale treden drie halve finalisten op en de drie beste halve finalisten gaan
naar de finale. De drie avonden worden gepresenteerd door professionele cabaretiers
en elke avond is er een professioneel gastoptreden. In de finale wordt er een
publieksprijs en een juryprijs uitgereikt. De winnende finalisten gaan onder begeleiding
van impresariaat 'Grappige Zaken' op finalistentournee door heel Nederland.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten worden op de volgende manier verkregen:
Kaartverkoop van de twee halve finales, de finale en de finalistentour.
Sponsoring van bedrijven.
Fondsen en/of subsidies.
Verkoop van koopwaar.
Donaties.
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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).

De verkregen inkomsten worden besteed aan gastoptredens en presentatoren van de
halve finales en finale, de bloemen en prijzen van de finalisten, het verzorgen van eten
bij de shows, het verkrijgen van goed audiovisueel promotiemateriaal voor het
volgende jaar, een fotograaf voor de promotie van de kandidaten van huidig jaar, het
drukwerk van de programmaboekjes, de instandhouding van de website en de
betaalrekening bij de ABN AMRO, de reservering van de locaties en tot slot de
promotiecampagne van het festival, zowel specifiek gerichte promotie op social media
als bredere social media promotie en fysieke promotie in de stad door middel van
flyers en posters. Het vermogen staat op onze betaalrekening ter aanbetaling van
kosten voor het volgende festival terwijl we nog geen inkomsten hebben uit
kaartverkoop, bedrijfssponsoring of fondsen.

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).

Open

De bestuursleden van het ASCF ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden, zij doen dit allen op vrijwillige basis.

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

https://ascf.nl/publicaties/

Open
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Balans

0 9 – 0 3 – 2 0 2 2

Balansdatum

Activa

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

09-03-2022

09-03-2021 (*)

Passiva

09-03-2022

09-03-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

13.775

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

44

€

0

+

Voorraden

€

462

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.750

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

10.826

€

+
€

0

+
0

+
Totaal

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

€

15.038

+
13.819

€

0

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

419

€

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

800

€

0

Totaal

€

15.038

€

0

+
€

0

+

€

0

€

15.038

+

+

+

Bij deze de balans van het 28e Amsterdams Studenten Cabaret Festival, bijgevoegd vindt u ook nog de balans van het 27e Amsterdams Studenten
Cabaret Festival
Wat voornamelijk opvalt aan de balans is dat er tijdens het 28e Amsterdams Studenten Cabaret Festival geïnvesteerd in de merchandise zodat bezoekers
van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival de mogelijkheid hadden om een herinnnering mee te nemen naar huis na het bezoeken van dit stukje
Amsterdams erfgoed. '
Vorderingen bestaat uit de fondsen die hun financiële bijdrage aan de Amsterdams cultuursector nog moesten storten.
Liquide middelen bestaat uit de zakelijke bankrekening van het ASCF.
Kortlopende schulden bestaat uit een factuur van een van de artietsen van het 28e Amsterdams Studenten Cabaret Festival die nog niet naar ons
verstuurd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

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

€

7.684

€

Subsidies van overheden

€

0

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

3.750

€

Overige subsidies

€

0

Baten van subsidies

€

3.750

€

Baten sponsorbijdragen

€

3.075

€

Giften en donaties van particulieren

€

3.019

€

Nalatenschappen

€

0

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

Overige giften

€

0

Giften

€

3.019

€

Financiële baten

€

0

€

Overige baten

€

0

€

+

+

€

+
0

€

+
0

+

+

€

17.528

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

11.691

€

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

Aankopen en verwervingen

€

103

€

Communicatiekosten

€

3.620

€

Personeelskosten

€

0

€

Huisvestingskosten

€

0

€

Afschrijvingen

€

0

€

Financiële lasten

€

162

€

Overige lasten

€

1.729

Som van de lasten

€

17.305

€

0

Saldo van baten en lasten

€

223

€

0

Som van de baten

Lasten

+

0

€

+
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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:
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten bestaan uit de
verkoop van kaartjes voor de halve finales en de merchandise.
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven bestaat uit de fondsen die
gedoneerd hebben aan het Amsterdams Studenten Cabaret Festival.
Baten sponsorbijdragen bestaat uit de bedrijven die bij hebben gedragen aan het
Amsterdams Studenten Cabaret Festival.
Giften en donaties van particulieren zijn de giften van de bezoekers van de finale die
helaas niet door kon gaan vanwege het Corona virus.
Lasten:
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) zijn de kosten die zijn gemaakt
gedurende het jaar 2021 die hebben bijgedragen aan het bewerkstelligen van het
Amsterdams Studenten Cabaret Festival.
Aankopen en verwervingen bestaat uit de eemalige inkoop van stemdozen gedurende
de halve finales
Communicatiekosten zijn de promotiekosten voor het 28e Amsterdams Studenten
Cabaret Festival.
Overige lasten bestaat uit de reservering en de winst van het 28e ASCF.

Open

