ANBI
Stichting Jazz in Arnhem (sJAZZ) heeft de culturele ANBI-status (algemeen nut beogende
instelling). De culturele ANBI-erkenning betekent dat we voldoen aan de voorwaarden die
gelden voor een ANBI organisatie, en dat we voor minstens 90% actief zijn op cultureel
gebied.
Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen
opleveren. De Belastingdienst stimuleert ANBI instellingen als de onze te begunstigen met
een schenking. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar.
Als donateur van een culturele ANBI heeft u recht op extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de eenmalige
of periodieke gift aftrekken (1,25-regeling in de Geefwet). Voor deze verhoging geldt een
maximum van € 1.250. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen
1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Voor zowel een eenmalige gift als een periodieke gift geldt de verhoging van 25% over een
maximale gift van € 5.000. Het verschil tussen een eenmalige en een periodieke gift is
gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel (1%
verzamelinkomen box I, II, III) en een aftrekplafond (10% verzamelinkomen). Deze gelden
niet bij een periodieke gift; een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar van de
inkomstenbelasting.
Algemene gegevens
De Stichting Jazz in Arnhem staat onder nummer 41052523 ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem. Het RSIN of
fiscaalnummer is 804541164. Voor contact met de stichting kunt u gebruik maken van de
volgende gegevens:
Mailadres: info@jazzinarnhem.nl
Postadres: Beukenlaan 36, 6823 MD Arnhem.
Website: www.jazzinarnhem.nl
Doelstelling
De sJAZZ is als vooraanstaand Nederlands jazz podium aangesloten bij de VIP (vereniging
van jazz- en improvisatiemuziekpodia). De sJazz wil een breed publiek in de regio Arnhem
interesseren voor en de mogelijkheid bieden om kennis te maken met hoogwaardige jazz in al
zijn facetten. Dat publiek bestaat traditioneel uit liefhebbers, vakstudenten, leerlingen van
muziekscholen en musici. Nu wij sinds het seizoen 2018-2019 meer gericht zijn op
mainstream jazz met musici met een grotere naamsbekendheid, blijken we een nieuwe
bezoekersgroep te hebben geïnteresseerd. Daarnaast blijven wij ook lokaal en aanstormend
talent faciliteren in de vorm van extra, soms ook wat gewaagdere en avontuurlijke concerten.
Er is een initiatief om een samenwerking aan te gaan met stichting Jazz in Wageningen en
met Podium Jazz in Nijmegen. Hierdoor willen we een sterkere positie creëren voor de jazz in
deze regio.
Beleid
Jaarlijks organiseert de stichting Jazz in Arnhem in de periode september tot mei doorgaans 6
tot 8 concerten met toonaangevende musici uit binnen- en buitenland in Theater Het Hof te

Arnhem. De nieuwe koers om een breder publiek te trekken wordt met de in 2017 ingeslagen
weg gecontinueerd. Tot voor kort werden deze concerten bekostigd uit publieksinkomsten en
de financiële ondersteuning van de gemeente Arnhem als ook het Landelijk Fonds voor de
Podiumkunsten. De structurele bijdragen van gemeente Arnhem zijn om uiteenlopende
redenen te vervallen. De stichting staat geheel op eigen benen en is volledig op eigen
ondernemerschap aangewezen. Er is een groep vrienden van sJAZZ in het leven geroepen en
er wordt gezocht naar sponsoren.
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
- Rijk Willemse (voorzitter)
- Loek Laarman (secretaris)
- Paul Kanters (penningmeester)
- Misjà Heinink (lid)
- Joseph Follender (lid)
Er is een vacature op het gebied van de communicatie: public relations en marketing.
Bestuursleden ontvangen behalve voor de door hen gemaakte onkosten geen vergoedingen
voor hun werkzaamheden bij de stichting Jazz in Arnhem
Programma
Voor seizoen 2020 zijn de volgende concerten op de agenda gezet:
6 oktober: Los Hermanos
27 oktober: Jasper Blom (Boy Edgar prijswinnaar)
1 december: Trio van Rembrandr Frerichs.
De voorlopige data voor 2021 zijn 2 februari, 2 maart en 20 april
Financiële verantwoording
De beknopte weergave van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 ziet er als volgt uit:
JAARREKENING 2019

BEGROTING 2020

Fonds Podiumkunsten

€

€

4.000,-

Recettes

€

4.980,38

€

4.200,-

Vrienden sJAZZ in Arnhem

€

1.950

€

2.000,-

Opbrengst Jazznight

€

636,69

€

0,-

Rente

€

3,06

€

TOTAAL INKOMSTEN

€ 7.570,13

€ 10.200

Activiteitenkosten

€ 10.511,66

€ 9.000,-

PR kosten

€

€

INKOMSTEN
0,-

p.m.

UITGAVEN

617,27

600,-

Organisatiekosten

€

817,56

€

600,-

TOTAAL UITGAVEN

€ 11.946,49

€ 10.200

RESULTAAT

€ - 4376,36

€

0,-

Toelichting
In 2019 heeft de Stichting Jazz in Arnhem (JIA) op een omzet van nagenoeg € 12.000 een
verlies geleden van circa € 4.400. Dit tekort wordt onttrokken aan onze reserves. Nu ons
podium vanaf 2020 weer is opgenomen in het Landelijk Fonds Podiumkunsten (LFP), dat
fonds ons ook extra donaties in het vooruitzicht heeft gesteld vanwege de coronacrisis en nu
we de nering nog verder naar de tering hebben weten te zetten, kan JIA voor het eerst in een
lange reeks van jaren weer een sluitende begroting voorleggen.

