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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

JCP Stichting
4 1 1 5 9 4 1 4

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

info@jcp-stichting.nl

Website (*)

https://jcp-stichting.nl

RSIN (**)

Actief in sector (*)

8 0 7 3 2 2 1 7 9
Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

R.J. van Galen

Secretaris

B. van Linge,

Penningmeester

B.E.A. Smit

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 11 - 1Z*2FOL

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van instellingen of projecten van
algemeen belang in Nederland op het gebied van wetenschap, cultuur, kunst of
weldadigheid. De stichting richt zich daarbij in het bijzonder op het stimuleren van jong
talent aan het begin van hun professionele carrière op het gebied van podiumkunsten
via een beperkt aantal projecten. Individuele aanvragen worden in principe niet
gehonoreerd.

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 het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De JCP ondersteunt de ontwikkeling van jong talent met name door haar bijdrage aan
de serie Dutch Classical Talent in samenwerking met de concertzalen in Nederland en
georgansieerd doro Tivoli Vredenburg.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Uit haar vermogen.
De stichting werft daarom niet actief extra middelen.
Derhalve streeft de stichting naar reële instandhouding van het vermogen.
Dat betekent instandhouding van de waarde na aftrek van beheerskosten en rekening
houdend met inflatie. Het resterende rendement besteedt de stichting geheel aan haar
doelstelling. De stichting is dus een vermogensfonds.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. De stichting
heeft geen winstoogmerk. Zij streeft in al haar activiteiten de officiële status van
Algemeen Nut Beogende Instelling na en onderschrijft te allen tijde de daaraan
verbonden voorwaarden.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Jaarlijks stelt de stichting via een beperkt aantal projecten een bedrag beschikbaar
voor het verstrekken van bijdragen aan jong talent aan het begin van hun professionele
carrière op het gebied van podiumkunsten. Het bestuur beoordeelt de aanvragen op
grond van een aantal criteria.
De stichting heeft het vermogen grotendeels in beheer gegeven bij een professionele
vermogensbeheerder en wordt belegd met een lange beleggingshorizon. Er wordt een
behoudende beleggingsstrategie gehanteerd, gericht op de reële instandhouding van
het vermogen.

Open

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

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen beloning

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.

Voor de serie Dutch Classical Talent ("DCT") werd in 2021 door de stichting nog niets
uitgekeerd. De definitieve opgave van DCT voor 2021, zijnde € 42.829, is in maart
2022 betaald. Derhalve is dit bedrag per 31 december als schuld opgenomen. Voor
2020 was de ondersteuning € 40.308. Hiervoor was € 38.000 gereserveerd, het
verschil van € 2.309 is ten laste van 2021 geboekt.

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

Daarnaast ontving de stichting in 2021 36 aanvragen, waarvan er 13 werden
toegewezen voor een totaalbedrag van € 48.500 (2020: 44 aanvragen, toegewezen 7
aanvragen, totaal: € 23.750). In totaal is in 2021 op toegezegde aanvragen € 22.000
uitgekeerd (2020: € 12.500).

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

649.219

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

31.012

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

618.207

Overige baten

€

Totale baten

€

618.207

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

93.638

Personeelskosten

–

€
€

+

€

–

€

0

€

€

+

–
0

€

+

€

0

€

€

95.000

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

440

Totale lasten

€

101.983

0

Lasten

7.495

410

+

€
€

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

516.224

€

0

+

€

+
95.000

+
€

0

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

-95.000
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De stichting stelt zich ten doel het vermogen in stand te houden, gecorrigeerd voor
inflatie. Ondanks het sterke beleggingsresultaat in 2021 is het werkelijke kapitaal nog
steeds lager dan het geindexeerde doelkapitaal en is er nog steeds een negatieve
uitkeringsreserve.
De uitkeringen zullen in 2022 mogelijk hoger zijn door een hoger aantal aanvragen. Dit
laatste als gevolg van minder belangstelling door het publiek voor organisaties die
activiteiten organiseren voor jong talent.

Open

