
 

Jaarverslag Stichting 033 In Actie 2018               

 

Zakelijke gegevens  

Naam organisatie      Stichting 033 In Actie 

RSIN / fiscaal nummer     859028264 

ANBI status      Sinds 23-07-2018 

Vestigingsadres      Lieve Vrouwekerkhof 11, 3811BS Amersfoort 

E-mailadres      033inactie@gmail.com 
Website      033inactie.nl 

Nummer van de Kamer van Koophandel  72203773 

Gegevens van de bankrekening    NL78 INGB 0008 8592 75 
 

Doel van de stichting 

Het beleid van de Stichting is statutair gericht  op het (financieel) ondersteunen en/of vergroten van de  

naamsbekendheid van goede doelen, dit in de ruimste zin van het woord. Dat gebeurt o.a. door het 

organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten  en door samen te werken met diverse 

organisaties en instellingen.  

 

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden in 2018 

Voorzitter: Marco Christiaan Pieter van der Pol 
Penningmeester: Joyce Hardeman - Pluijlaar 
Secretaris: Louis de la Combé 
Naast voornoemde bestuursleden ondersteunt een aantal vrijwilligers de Stichting. 
 

Beloningsbeleid bestuur 

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan 

redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve    

van haar doelstelling. Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden 

geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.   

 

Activiteiten in 2018 
Stichting 033 In Actie is met voorbereiding gestart in het voorjaar van 2018. Op 3 maart van dat jaar 

verzamelden zich enkele tientallen Amersfoorters in de lokatie “Meet & Discover” aan de Stadsring 

voor een brainstorm over het op vrijwillige basis lokaal ondersteunen van De Liedjesfabriek 

https://www.liedjesfabriek.nl/ - een landelijk opererende organisatie die muziek als middel inzet om de 

levenskwaliteit van kwetsbare groepen te verbeteren. 
 

Deze bijeenkomst resulteerde in een try-out op 16 juni in Nieuwland. Via presentaties en workshops 

tijdens het Wijkfeest Nieuwland vroeg de Stichting i.o. aandacht voor de activiteiten van De 

Liedjesfabriek en wist zij en passant een begin te maken met een werkkapitaal. 
 

   
 

Vanuit de behoefte om op te schalen naar een grotere activiteit werd door het bestuur een plan bedacht 

voor een muziekfestival op een aantrekkelijk locatie in de binnenstad van Amersfoort. Met als 

belangrijkste doelen: verwerven van naamsbekendheid door De Liedjesfabriek, en het testen van de 

organisatorische spankracht van de Stichting. Het festival ‘Amersfoort voor De Liedjesfabriek’ vond 

plaats op 11 en 12 september 2018 op de Groenmarkt te Amersfoort. 
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Uit een evaluatie met input van o.a. musici, horeca, omwonenden, bezoekers en De Liedjesfabriek 

bleek grote waardering voor de doelstelling van het evenement, de locatie, het programma en de 

organisatie.  
 

Resultaten 2018 

 
V&W 2018 

Omschrijving Kosten Baten  

Sponsor opbrengsten  1.500  

Overige opbrengsten/donaties  400  

Beheerskosten (notaris, KvK, bankkosten, 

Belastingdienst, website, social media)) 

700   

Evenement organisatie (verzekering, 

beveiliging, stroomverbuik, catering, 

apparatuur, artiesten) 

1.400   

Overige kosten 300   

Totaal 2.400 1.900  

Resultaat   -500 

 

 
Balans 

Activa  Passiva 

 01-01-2018 31-12-2018   01-01-2018 31-12-2018 

Betaalrekening 0,00 10,01  Vermogen 0,00 10,01 

Spaarrekening 0,00 0,00     

Totaal 0,00 10,01   0,00 10,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


