
IB
 1

10
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

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 Ammodo

S. Perrick

www.ammodo.org

Herengracht 598

J.P.F.M. Rietbergen

R. ter Haar

Nederland en aantal Europese landen
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Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

Onderwijs en wetenschap 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

J.N.H. Reek

R. Loll  en J.L. Smeehuijzen

info@ammodo.org
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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?

Ammodo heeft ten doel het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan 
of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een 
culturele of sociale strekking. 
Ammodo heeft binnen de algemene statutaire doelstelling een richting bepaald voor 
haar activiteiten. Deze richting dient als uitgangspunt voor het ondersteunen van 
projecten en is als volgt geformuleerd: Ammodo bevordert kunst en wetenschap en 
richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats 
innemen. 

Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Dat betreft projecten die de 
ontwikkeling van kunst en kunstenaars van potentieel internationaal of gevestigd 
internationaal niveau stimuleren en projecten die de ontwikkeling van Nederlandse 
internationaal toonaangevende instellingen stimuleren.
Op het gebied van wetenschap is het beleid vormgegeven in een jaarlijks toe te 
kennen award, de zogenoemde Ammodo Science Awards.
Zie voor een overzicht van de ondersteunde kunst projecten: 
www.ammodo.org/projecten en voor een overzicht van de laureaten en winnaars van 
de Ammodo Science Awards; www.ammodo-science-award.org
Tevens ontwikkelt Ammodo documentaires waarin kunstenaars en wetenschappers 
centraal staan.

De inkomsten van Ammodo kunnen worden gevormd door: (i) bijdragen en subsidies, 
(ii) erfstellingen, legaten en schenkingen al dan niet van periodieke uitkeringen, en (iii) 
overige baten waaronder leningen. Op dit moment worden de middelen van Ammodo 
gevormd door 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).

Bestuurders hebben geen recht op loon jegens Ammodo. In redelijkheid gemaakte 
onkosten en vacatiegelden worden aan bestuurders vergoed. Het personeel van 
Ammodo wordt marktconform beloond op basis van functie, opleiding en 
ervaringsjaren. 

Voor een overzicht van de activiteiten in 2020 zie: www.ammodo.org/anbi  

De inkomsten worden besteed aan de financiering van de kunstprojecten, van de 
Ammodo Science Award for fundamental research (oneven jaren) en de Ammodo 
Science Award for groundbreaking research (even jaren) en de ontwikkeling van de 
documentaires alsmede aan hieraan gerelateerde personeels- en organisatiekosten. 
Het vermogen van Ammodo wordt kortlopend en risicomijdend belegd. 

www.ammodo.org/anbi

www.ammodo.org/anbi

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

10.078.935 8.142.276

2.400.000 4.800.000

2.500.000 2.500.000

6.466.608 5.594.998

30.031.550

8.586.007 3.993.6060

30.031.550 25.030.880

30.031.550

13.486.007 11.293.606

30.031.550

7.595

25.023.285

0

25.030.880

25.030.880

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerde jaarrekening 2020 van Ammodo. Deloitte Accountants B.V. heeft 
op 29 juni 2021 een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2020. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640). Tegenover de liquide middelen van € 30.031.550 staan onder andere 
langlopende en kortlopende projectverplichtingen (€ 16.491.373) die nog niet tot uitbetaling hebben geleid.
In 2017 is een continuïteitsreserve gevormd voor € 2.500.000 ter dekking van risico’s en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan 
haar verplichtingen kan voldoen. Aan de bestemmingsreserve Ammodo Science Award for fundamental research is € 2.400.000 onttrokken waardoor 
deze bestemmingsreserve ultimo 2020 € 0 bedraagt.
De bestemmingsreserve Ammodo Science Award for groundbreaking research bedraagt ultimo 2020 € 2.400.000.
Het overig vrij besteedbaar vermogen van Ammodo (€ 8.586.007) zal worden besteed overeenkomstig de statutaire doelstelling van Ammodo. Dit betreft 
de uitvoeringskosten van de organisatie en de bijdragen aan projecten. In het eerste half jaar 2021 is per 29 juni 2021 voor € 4.874.000 aan projecten 
toegekend en aan het overig vrij besteedbaar vermogen onttrokken.



05 van 06

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

10.934.672 8.824.987

10.934.672 8.824.987

2.549 9.005

10.000

2020 2019 (*)

10.947.221 8.833.992

7.450.332

35.738

773.823

128.658

74.649

5.432.433

98.098

684.951

120.444

2.192.401 2.073.496

291.620

8.754.820

424.570

6.760.496
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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.

Overeenkomstig de jaarrekening bestaan de lasten in 2020 uit bestedingen aan de 
doelstelling (€ 8.383.992), uitvoeringskosten algemeen (€ 296.179) en financiële lasten 
(€ 74.649).
De bestedingen aan de doelstelling bestaan in 2020 uit projectbestedingen (€ 
7.816.630) en uitvoeringskosten ten behoeve van projecten (€ 567.362). De 
projectbestedingen bestaan uit in 2020 toegekende projecten kunst (€ 5.215.000), 
projecten wetenschap (€ 2.672.860) en projecten documentaires (€ 126.084). 
Daarnaast heeft een vrijval van projectverplichtingen plaats gevonden van € 197.314.
De uitvoeringskosten van de organisatie zijn voor het deel dat betrekking heeft op de 
kosten betreffende projectverkenningen, het beoordelen van de projectaanvragen, het 
opstellen van de projectovereenkomsten en het monitoren en evalueren van projecten, 
toegerekend aan de projecten. Het deel dat niet is toegerekend staat vermeld onder de 
uitvoeringskosten algemeen.

Open


