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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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.

Stichting Brabantsedag 

Boukje van Ettro

www.brabantsedag.nl

Ben Haacke

Schoolstraat 50a

Joost Pellens

Harald van Schie (marketing/sponsoring), Guus Berkers (facilitair)

Nederland

4 1 0 8 7 2 7 6

0

1 4 0

0 0 4 6 7 0 6 0 7

0 4 0 2 2 6 3 1 3 9

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Carl Migchels (horeca), Frank van Lierop (parade), Petra van Gerwen (programmering)

secretariaat@brabantsedag.nl
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! 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?

De stichting heeft ten doel het organiseren van culturele en volkskundige manifestaties 
in het algemeen en van die gericht op het gebied van, dan wel verband houdende met, 
het voormalig Groothertogdom Brabant in het bijzonder, zowel vanuit historisch 
oogpunt als met betrekking tot de situering en het belang van het betreffende gebied in 
een verenigd Europees verband en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  
Vertaling van het vorenstaande: 
De Stichting Brabantsedag is een organisatie, zonder winstoogmerk, die diverse 
vormen van kunst- en cultuuruitingen, die voldoen aan bepaalde criteria, zo 
laagdrempelig mogelijk bij een zo breed mogelijk publiek brengt. Het bestuur onderkent 
het maatschappelijk belang van de Brabantsedag als bindmiddel binnen de 
gemeenschap van Heeze-Leende en erkent de verantwoordelijkheid die dat met zich 
meebrengt.

Het bestuur van Stichting Brabantsedag heeft in 2017 een nieuw beleidsplan 
vastgesteld. In het beleidsplan is de Brabantsedag gestoeld op vijf pijlers met een 
aantal kernwoorden:  
1. Theater: het moet raken, emotie opwekken  
2. Groots: spektakel, veel, indrukwekkend  
3. Rollend: beweging, dynamiek  
4. Gastvrij: in elk detail van aankomst tot vertrek  
5. Brabantse gemoedelijkheid: sfeer, ontspannen  
 
Handelend naar deze pijlers wil de Brabantsedag de bezoeker in het grote 
openluchttheater Heeze een grote variëteit aan vermaak, cultuur en horeca aanbieden: 
een totaalbeleving van begin tot eind. Bij de Brabantsedag 2018 en 2019 is een begin 
gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan. Op verschillende plekken langs het 
parcours van de parade zijn sfeerpleinen gecreëerd met theater, muziek, kunst en 
horeca.  In de komende jaren wordt de nieuwe formule verder uitgebouwd.

Inkomstem worden verkregen uit: 
 
Inkomsten worden verkregen uit: 
1. Subsidies en donaties 
2. Sponsoring 
3. Entree- en tribunegelden 
4. Horeca inclusief stagelden 
5. Verkoop van programmaboekjes en gadgets 
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! 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).

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Vergoeding van 
gemaakte kosten gebeurt enkel op basis van te overleggen bewijsstukken. 
 
Er is geen personeel in dienst van de stichting. 

In verband met Corona hebben wij de 63ste Brabantsedag moeten verschuiven naar  
2021.  
Natuurlijk hebben wij als bestuur getracht ons publiek, wagenbouwers en  vrijwilligers 
aan de Brabantsedag te binden om met elkaar en met hernieuwde energie de parade 
in 2021 te realiseren. 
Naast de regelmatige nieuwsbrieven hebben wij een Brabantsedag ThuisQuizAvond 
georganiseerd en op de 30ste augustus een compilatie verzorgd van de Brabantsedag 
in de afgelopen jaren. De Stichting Vrienden Wagenbouwers heeft voor de 
deelnemende wagenbouwersgroepen een LEGO®-editie van de Brabantsedag 
georganiseerd.  

Zorgen voor een parade van een hoge kwaliteit door de ondersteuning van de 
wagenbouwers; 
Zorgen voor voldoende vermaak voor sponsoren en publiek door artiesten en 
entertainment voor groot en klein; 
Dit alles in de gemoedelijke, gastvrije brabantse sfeer on het genot van een drankje en 
een hapje.  
 
Ons vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening en dient als buffer voor 
calamiteiten en investeringen. 

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans
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Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
%

%
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%
%

%

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

0

46.885

0

103.102

5.127
5.127

1.913

0

72.992
179.011

332.237

312.248
311.906

0

437.252
496.044

437.252

317.375
317.033

437.252

00

126.647

1.913

0

367.484

0

496.044

496.044

3
0

0
9

2
0

2
0

30-09-2020
30-09-2019 (*)

30-09-2020
30-09-2019 (*)

D
e voorraden betreffen Brabantsedag gadgets. 

D
e vorderingen betreffen gem

eentelijke en rijksoverheidssubsidies alsm
ede vooruitontvangen bedragen. Inm

iddels allem
aal ontvangen.  

D
e voorziening betreft kosten die ten laste van dit boekjaar zijn voorzien en in principe zijn doorgeschoven naar 2021. Als het dan w

ederom
 niet doorgaat 

m
oeten w

ij w
ellicht alsnog contracten uitbetalen.  

D
e kortlopende schulden betreffen crediteuren, belastingen en overige schulden inclusief transitorische posten. 
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# 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

0 265.923

94.000 32.390

3.000 20.000

97.000 52.390

0 168.092

1.000 1.500

1.000 1.500

0 1.707

2020 2019 (*)

98.000 489.612

11.332

12.024

5.241

6.993

126.210

92.000

14.837

5.897

342 -478

62.068

97.658

251.146

490.090
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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.

In 2019/2020 is er geen Brabantsedag geweest in verband met corona.  
Wel was al veel energie en kosten gestoken in de voorbereidingen. De gemaakte 
kosten en een deel van de aangegane verplichtingen konden niet worden 
teruggedraaid. In een aantal gevallen konder afspraken worden doorgeschoven maar 
gegeven de onzekerheid zijn een deel van de kosten ten laste van dit boekjaar 
voorzien.  
Dankzij de bijdragen van gemeente en rijksoverheid kon het verlies worden beperkt. 

Open


