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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.

Loek Meijers
De jaarrekening 2020 is door het bestuur van Catching Cultures Orchestra op 14 april 2021 vastgesteld en goedgekeurd onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de gemeente Utrecht van de verantwoording van Catching Cultures Orchestra over de in 2020 ontvangen gemeentelijke corona noodsteun en bijdrage uit het Initiatievenfonds.  
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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?
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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).
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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.
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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
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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.
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	1.51_ML: De stichting heeft ten doel: 

a. het (doen) bijeenbrengen van muziek en muziekstijlen uit diverse culturen, met name door op muzikaal gebied samen te werken met in Nederland verblijvende vluchtelingen, dit alles in de ruimste zin van het woord; 

b. het (doen) bevorderen van de integratie van in Nederland verblijvende vluchtelingen in de Nederlandse (muziek)cultuur;

c. het (doen) bevorderen en stimuleren van de ontwikkeling van muzikale talenten, met behoudt van hun persoonlijke identiteit;

d. het door gebruikmaking van de culturele diversiteit mensen met elkaar in contact brengen en de sociale samenhang bevorderen.

	1.53_ML: De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het (doen) vormen en onderhouden van een orkest en kleine ensembles en zodoende vorm te geven aan de muzikale samenwerking; 
b. het (doen) ontwikkelen en/of uitvoering geven aan een programma voor talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap voor vluchtelingen;
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donaties.
	1.56_ML: Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. 
	1.57_ML: CCO heeft in 2020 vanwege corona maar vijf keer opgetreden. Dat gebeurde drie keer in de Utrechtse Muziekschool DUMS. De andere twee optredens betroffen een gezamenlijk initiatief met het STUT wijktheater om op te treden in Overvecht, bij verzorgingshuizen en op straat voor flats, om de last van ‘corona’ even te breken. 
De twee geplande nieuwe CCO-festivals werden uitgesteld. Begin 2020 lag een plan klaar voor het volgende festival in TivoliVredenburg dat in juni zou plaatsvinden. Dat festival is inmiddels uitgesteld tot 31 oktober 2021. De strategie voor de muziek-community ’s werd opnieuw tegen het licht gehouden omdat contact leggen in de twee wijken waar we deze gaan opzetten, door ‘corona’ veel moeizamer ging en we voor de opzet van activiteiten terug naar de ‘tekentafel’ moesten.  

Diverse samenwerking projecten zijn opgeschort en doorgeschoven naar 2021 waaronder de samenwerking met Gaudeamus, DUMS, Spotlight, Dock en de wijkprojecten in Overvecht en West.

CCO werd in 2020 genomineerd door de stichting Paleis van de Verdraagzaamheid, voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid. Per provincie was één organisatie genomineerd. CCO viel net buiten de prijzen, met een vierde plaats, maar was erg vereerd om mee te mogen dingen in een heel mooi gezelschap van uiteenlopende initiatieven.
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	3_ML: De begroting van CCO voor het jaar 2020 was vast gesteld op € 190.700. In mei 2020 vond een bijstelling naar beneden plaats tot € 136.000, onder andere ingegeven door directe en indirecte gevolgen van het corona virus.     De gerealiseerde kosten zijn uiteindelijk als gevolg van de coronacrisis lager uitgevallen namelijk op een bedrag van € 68.883 tegen inkomsten van € 68.833. Een groot tekort aan optredens en uitstel van onze festivals waren deels debet aan het grote verschil met de opgestelde begrotingen. Van grote invloed was ook dat we in 2020 een grote investering in ons meerjarenprogramma voor de toekomst moesten doen. De uitvoering van projecten bleef daarom vooral beperkt tot lopende projecten. Deze projecten moesten bovendien vanwege corona sterk aangepast worden. Om geen verlies te lijden is veel vrijwillig werk verricht zonder dat daar vergoedingen tegenover stonden. Daarnaast hebben we een beroep gedaan op de noodsteun die de gemeente aanbood om schade als gevolg van corona te compenseren. Het resultaat over 2020 is dankzij de noodsteun van de Gemeente Utrecht geeindigd op € 0.      
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