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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 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 United Ukrainian Ballet Foundation

Robert Serry

www.unitedukrainianballet.com

Bart Meuter

Korte Geer 1

Jan Zoet

Bessel Kok

8 6 6 9 7 7 8 1

8 6 4 0 5 3 8 1 2

0 1 0 5 9 0 3 1 5 5

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

Welzijn - Sport

Lilian Gonçalves - Ho Kang You

info@unitedukrainianballet.com
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1 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 is opgericht uit solidariteit met de Oekraïense culturele wereld. De 
stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het geven van een opleiding, 
werkgelegenheid en perspectief voor gevluchte Oekraïense dansers, zodat zij – zodra 
de situatie dat toelaat – in eigen land direct hun culturele activiteiten kunnen 
voortzetten. Door ruimte te geven aan een belangrijk deel van de Oekraïense cultuur – 
te weten dans en ballet – kan een deel van de identiteit van het land worden 
gewaarborgd.

Het bieden van individueel perspectief is de belangrijkste opgave. Hier biedt de 
Stichting opvang en (professionele en persoonlijke) begeleiding om te kunnen blijven 
dansen, nu en straks. De dansers zijn sinds aanvang van het prject opgevangen in het 
voormalig Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hier zijn speciale studios ingericht 
waar de dansers kunnen blijven trainen (en repeteren voor producties).
Ten tweede opgave zijn de activiteiten die vallen onder Cultuurbehoud. Dit gaat over 
het levend houden van de Oekraïense danscultuur. Hier staat de gezamenlijke activiteit 
centraal: het blijven ontwikkelen, repeteren en presenteren van balletrepertoire en 
producties. In Nederlandse theaters en theates wereldwijd.
De derde opgave, het blijvend stimuleren van awareness, realiseert de Stichting door 
het betrekken van de internationale gemeenschap bij de oorlog, opdat deze niet 
vergeten (en genormaliseerd) wordt. Awareness raising wordt gedaan dmv een op de 
(internationale) community gerichte communicatie strategie, zodat de boodschap 
verder rijkt dan alleen de balletliefhebbende bezoekers van de voorstellingen. 
Onderdeel hiervan zijn (internationale) documentaires en video's, viral messages en 
het creëren en verspreiden van een speciaal gecreeerd symbool.

De inkomsten van de Stichting komen voort uit een mix van kaartverkoop voor de 
voorstellingen, financiering vanuit diverse fondsen, sponsoring en partnerships met het 
bedrijfsleven en private donaties 
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1 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).

Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor de Stichting. De organisatie wordt 
bijgestaan door de adviseurs van adviesbureau Blueyard, ook zij werken onbezoldigd 
voor de Stichting. De Stichting beoogt een zakelijk leider aan te trekken van wie het 
salaris conform de Cao Nederlandse Podia 2022 – 2023 zal zijn. Indien mogelijk zullen 
de (dagelijks) trainer en de artistiek leider ook een nader te bepalen vergoeding 
ontvangen voor hun dagelijkse aanwezigheid en activiteiten voor het centrum en het 
gezelschap.

Gezien de start van het initiatief in april 2022, is er nog geen jaarrekening noch 
activiteitenverslag. De belangrijkste activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds deze 
datum zijn:
- Opzetten van dagelijkse opvang in voormalig Konklijk Conservatorium Den Haag 
(Ducth Centre for Ukrainian Dancers)
- Inrichten van het centrum zodat dansers dagelijks kunnen trainen en repeteren
- Dagelijkse training olv Rinus Sprong en trainers van De Dutch Don't Dance Division
- Diverse optredens (bijv De Parade)
- Repeteren van voorstelling Falling Angels olv Yiri Kylian
- Repeteren en uitvoeren van Giselle olv Alexei Ratmansky (NL en Londen)
- Tournee in Singapore

Wat betreft de awareness raising worden er, naast de PR rondom de voorstellingen, 
twee documentaires gemaakt voor nationaal publiek (NPO, uur van de Wolf) en 
internationaal publiek (ntb streamingdienst) en is samenwerking opgezet met twee 
inetrnationale communicatie strategen en adviseurs die allen onbezoldigd meewerken.

- Kosten voor specifieke opvang, zoals trainen, fysio, begeleiding etc
- Dagelijkse trainingen en organisatie (vooralsnog werkten de dagelijkse trainers, 
artistieke leiding en zakelijke leiding onbezoldigd; bij voldoende inkomsten is het de 
bedoeling dat zij een vergoeding zullen ontvangen)
- Producties en voorstellingen (in binnen- en buitenland) 
- Awareness raising: kosten voor campagne / communicatie (strategen en adviseurs 
werken onbezoldigd)

Open

Open
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Activa
Passiva

2 
Balans
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Balansdatum

M
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Financiële vaste activa
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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.
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3 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 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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3 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.

Een staat van baten en lasten is nog niet aanwezig.

Open


