Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Marmoucha

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 7 3 1 1 3

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

Weteringschans 6 - 8, 1017SG Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 7 9 6 0 0 7 9

E-mailadres

said@marmoucha.nl

Website (*)

www.marmoucha.nl

RSIN (**)

8 1 0 7 6 6 9 7 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en incidenteel elders ter wereld
1 5

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Nadia Adnani

Secretaris

Ross, Victor Carel Lodewijk

Penningmeester

Kees Bond

Algemeen bestuurslid

Heshmat Manesh, Mohammed Reza

Algemeen bestuurslid

Said Salhi directeur-bestuurder

Overige informatie
bestuur (*)

Het bestuurs van Marmoucha bestaat uit Said Salhi directeur-bestuurder en een Raad
van toezicht zoals hierboven bij bestuur van de instelling opgenomen.

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?

Het ontwikkelen, produceren, presenteren en promoten van podiumkunsten uit NoordAfrika en het Midden-Oosten, aangevuld met landen rondom de Middellandse Zee
die een gedeelde culturele historie hebben. Hierbij wordt aandacht besteed aan
talentontwikkeling, publieksontwikkeling, storytelling en verder alles wat daarmee of
daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.

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 muzikale tak van het Marmoucha-collectief heeft zich in 2020 muzikaal gevestigd
onder de naam Marmoucha Orchestra. Het Orchestra wil met zijn veelzijdige artiesten
een brug slaan tussen Oosterse en Westerse muziek. Het maakt muziekproducties met
een combinatie van muziek uit Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, van
klassiek en jazz tot pop- en elektronische muziek.
De producties komen uit een cultureel laboratorium voor muziek- en
muziektheaterproducties met professionals uit het Nederlandse kunstenveld, de
MENA-regio en de Mediterrane landen. De leden van het Orchestra zijn professionals
met ervaring. Ze voelen zich thuis in de vele nieuwe concepten en fusions en begrijpen
de noodzaak tot vernieuwing en verbinding in een snel veranderende wereld. Doordat
de getalenteerde musici meewerken aan de samenstelling van de producties en
artistieke koers, blijven zowel de artiesten als de stichting zichzelf artistiek uitdagen.
Het Marmoucha Orchestra maakt zijn eigen composities en arrangementen en voert
deze gemiddeld 40 maal per jaar uit voornamelijk in Nederland en incidenteel in het
buitenland.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Mamrmoucha heeft de volgedne inkomstenbronnen:
1 Publieksinkomsten zoals recettes, uitkoop en partage.
2 Sponsoring, donaties, giften en cowdfunding.
3. Overige directe inkosmten zoals deelnemersbijdragen, merchandise en overig.
4 Structurele Subsidie; Stichting Mamroucha is onderdeel van het kunstenplan
2021-2024 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten.
5. Incidentele publieke- en private- projectsubsdies.
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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).

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

De inkomsten worden besteed aan het ontwikkelen, produceren en uitvoeren van
culturele producties.

https://marmoucha.nl/over-marmoucha/marmoucha/

Open

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

Stichting Mamroucha volgt de bedrijfs CAO van stichting Paradiso. De
directeur-bestuurder is in loondienst. De leden van de Raad van toezicht zijn
onbezoldigt.

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.

https://marmoucha.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bestuursverslag-2020-MarmouchaANBI-31-mei-2021.pdf

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

https://marmoucha.nl/wp-content/uploads/2021/06/Bestuursversl
ag-2020-Marmoucha-ANBI-31-mei-2021.pdf

Open

04 van 06

2

Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.467

2.200

€

+

€

1.467

+
2.200

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

29.536

€

+

4.781

+
€

40.080

€

41.547

€

4.390

€

+

6.743

+
€

4.390

6.743

88.980

€
10.544

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

37.157

Totaal

€

41.547

93.761

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

95.961

€

89.218

€

95.961

+

+

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering
rekening gehouden.
Er is een eigen vermogen per ultimo 2020 van € 4.390,-. Het is de verwachting dat het eigen vermogen ultimo 2021 nog steeds positief zal zijn. Er is door
het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een structurele subsidie toegekend voor de jaren 2021 tot en met 2024 ad € 500.000,- voor vier jaar. Tevens
is door het Fonds Podiumkunsten (FPK) voor de jaren 2021 tm 2024 een subsidie toegekend voor vier jaar ad € 803.120,-. Totaal zijn de structurele
bijdragen € 1.303.120,- voor 2021 tm 2024. De RvT, het bestuur en de directie is van mening dat de continuïteit gewaarborgd is.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waarde verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

20.371

Som van baten van particulieren

€

20.371

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

87.517

€

87.517

€

157.159

+

148.808

€

+
177.530

€

80.000

€

316.325

+

€

+
177.530

€
€

+
316.325
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

151.344

€

291.484

Aankoop en beheer

€

28.540

€

30.583

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

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

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

€

179.884

+
322.067

€

+
179.884

-2.354

€
€

€

+
322.067

-5.742

https://marmoucha.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrekening-2020-Marmoucha-AN
BI-31-mei-2021-1.pdf

https://marmoucha.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarrekening2020-Marmoucha-ANBI-31-mei-2021-1.pdf

Open

