Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Hollands Maandblad

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 3 4 1 3

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

Bilderdijkkade 63-B

Telefoonnummer

0 2 0 6 8 3 1 7 4 3

E-mailadres

aldien.poll@inter.nl.net

Website (*)

www.hollandsmaandblad.nl

RSIN (**)

8 1 6 0 5 0 3 1 4

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

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Aldien Poll

Secretaris
Penningmeester

Machiel Jansen Schoonhoven

Algemeen bestuurslid

Vera Simon Thomas

Algemeen bestuurslid

Philip Huff

Overige informatie
bestuur (*)

financieel/administratieve ondersteuning: Ralf Grevelink
administratieve ondersteuning: Steven Boland

IB 112 - 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 Stichting Hollands Maandblad heeft ten doel het geven van voorlichting en het
stimuleren van onderzoek en gedachtewisseling op het gebied van literatuur, politiek,
economische en sociale vraagstukken en onderwerpen van algemeen culturele aard.
Zij tracht dit doel te bereiken in het bijzonder door het uitgeven of doen uitgeven van
een tijdschrift (artikel 2 van de statuten).

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?

De belangrijkste activiteit is het uitgeven op papier van het tijdschrift
Hollands Maandblad. Het uitgeven wordt verzorgd door Stichting Hollands Maandblad.
De Stichting als uitgever verricht alle uitgeverij activiteiten, waaronder drukken,
distributie, promotie en het beheer van abonnementen.
Hollands Maandblad verschijnt 10 keer per jaar.
Ca. 50 schrijvers en tekenaars maken de inhoud, waarvoor zij een honorarium
ontvangen. De redactie wordt gevoerd door redacteur David Garvelink. Een
redactieraad staat de redacteur bij.
Hollands Maandblad is een platform voor zowel debuterende als gearriveerde
schrijvers en tekenaars.
De Stichting reikt jaarlijks schrijverbeurzen uit in de categoriën Essayistiek, Poëzie en
Tekeningen. De uitreiking in 2021 werd gecombineerd met een literairevenement in
samenwerking met De Balie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting als uitgever van Hollands Maandblad draagt alle exploitatiekosten en
ontvangt de exploitatieopbrengsten. Een eventueel exploitatietekort wordt door de
Stichting gedragen. Positieve opbrengsten worden door de Stichting gereserveerd voor
toekomstige uitgaven ten behoeve van Hollands Maandblad.
De opbrengsten bestaan uit abonnementsgelden.
Overige inkomsten zijn donaties van privé personen en subsidies, waarvan de
belangrijkste die van het Nederlands Letterenfonds is. Incidenteel worden
advertentieinkomsten verkregen.
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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 inkomsten worden besteed aan het uitgeven van Hollands Maandblad. De uitgaven
zijn voornamelijk schrijvershonoraria, drukkosten, verzendkosten en redactiekosten.
Indien de financiën het toestaan worden jaarlijks schrijversbeurzen uitgereikt en wordt
een daaraan verbonden evenement georganiseerd.

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).

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning of ontkostenvergoeding.
Medewerkers (schrijvers en tekenaars) ontvangen een honorarium per geleverde
bijdrage. De tarieven hiervan worden jaarlijks vastgesteld en zijn in 2021 [ ........... ].
De redacteur ontvangt een honorarium per nummer en een onkostenvergoeding. De
vormgever ontvangt een vergoeding per nummer.

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.

In 2021 werden zoals in voorgaande jaren 10 nummers uitgebracht met een papieren
oplage van ca. 600.
Op sociale media werd aandacht besteed aan deze uitgaven [FB, INSTA, aantallen
posts, aantallen volgers, etc.............].
Samen met De Balie werd op 11 oktober 2021 een literair evenement georganiseerd:
'Nieuwe schrijvers, nieuwe geluiden - Hoe kom je ertussen met je eerste boek?',
waarbij twee Hollands Maandblad schrijversbeurzen werden uitgereikt. Zie link
https://debalie.nl/programma/nieuwe-schrijvers-nieuwe-geluiden-11-10-2021/

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

https://debalie.nl/programma/nieuwe-schrijvers-nieuwe-geluiden11-10-2021/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

10.440

€

10.991

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.558

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
€

45.260

+
€

37.687

Totaal

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

37.687

10.440

€

10.991

Bestemmingsfondsen

€

15.000

€

30.000

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

12.247

Totaal

€

37.687

48.498

+
€

+

€
3.238

€
34.129

+

+
€

48.498

€

7.507

€

48.498

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

14.897

Som van baten van particulieren

€

14.897

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

21.000

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€

5.825

€

5.825

€

12.000

35.897

€

17.825

€

31.387

€

32.014

Overige baten

€

12

€

2.939

Som van de baten

€

67.296

€

52.778

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

60.783

53.821

Anders, namelijk (vul hier in)

Beurzen

€

2.250

€

1.500

Besteed aan doelstellingen

€

63.033

€

55.321

Wervingskosten

€

2.832

€

1.266

Kosten beheer en administratie

€

1.982

€

2.027

Som van de lasten

€

67.847

€

58.614

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

29.898

€

14.855

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

+

+

€
-551

€

-5.836

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.

Open

+

+

