Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Framer Framed
5 1 8 2 3 0 3 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Oranje Vrijstaatkade 71
0 2 0 7 6 3 0 9 7 3

E-mailadres

info@framerframed.nl

Website (*)

framerframed.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 0 1 8 7 3 0 8

Kunst en cultuur - Expositie
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL

Aantal medewerkers (*)

1 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2 6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Cadat-Lampe, Brieuc-Yves Joseph Maria Alex

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Josien Pieterse (directeur-bestuurder)

Algemeen bestuurslid

Cas Bool (directeur-bestuurder)

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting heeft ten doel:
a. de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van interculturele processen
in hedendaagse kunst stimuleren, door de samenwerkingen tussen Nederlandse
(kunst) instellingen te bevorderen, en het initieren, organiseren, faciliteren en
produceren van activiteiten in de vakgebieden beeldende kunst, onderzoek,
journalistiek en media en
b. voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

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?

Hieronder vind u links naar overzichten van al onze activiteiten:
-Overzicht tentoonstellingen: https://framerframed.nl/exposities/
-Overzicht educatie: https://framerframed.nl/educatie/
Educatie betekent bij FF niet het overbrengen van kennis, maar het mogelijk maken
ervan. Het aanmoedigen van nieuwsgierigheid, de empowerment van jonge en minder
jonge mensen om hun eigen kracht en identiteit te ontwikkelen. Om deze aanpak te
ondersteunen past FF twee werkwijzen toe: Reggio Emilia voor kinderen van 4-12 jaar
en VTS (Visual Thinking Strategies) voor 8-18 jaar. De twee vullen elkaar goed aan.
En ze zijn niet alleen bruikbaar in het formele onderwijs: VTS is ook heel geschikt voor
groepen buiten het formele onderwijs.
-Overzicht community & learning:
https://framerframed.nl/community-learning/ -Overzicht agenda (totaal van activiteiten
inclusief tentoonstellingen: https:// framerframed.nl/agenda/

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Framer Framed heeft een structurele subsidie van het Ministerie van OCW en AFK
voor de periode 2021-2024. Deze bijdragen werden in belangrijke mate aangevuld met
partnerbijdragen en incidentele projectsubsidies van onder andere Stichting Doen,
Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Amsterdams Fonds voor de Kunst,
Stadsdeel Noord, BankGiro Loterij, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en
Outset.
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

- in 2021 de Fair Practice Code geïmplementeerd, waardoor het team/directie voor het
eerst sinds de oprichting sociale zekerheid kregen.
- 10 tentoonstellingen gepresenteerd i.s.m. o.a. het Van Abbemuseum, Metro54,
Bosnian Girl en Kunsthalle Munster, Amsterdam Museum. (Innovatievoorstel AFK,
Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en Outset)
- 44 activiteiten georganiseerd in Werkplaats Molenwijk met educatie-programma’s,
residenties, tentoonstellingen en projecten met de buurt (BankGiro Loterij Fonds,
MeeMaakpodia - FCP, Stadsdeel Noord en Innovatiesubsidie van het AFK)
- 54 schoolgebonden educatie programma’s georganiseerd, voor het PO en
HBO/WO. En 147 overige activiteiten op locatie: lezingen, symposia, boekpresentaties,
filmvertoningen, rondleidingen en performances.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursvoorzitter was in 2021 onbezoldigd

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.

Zie jaarverslag 2021.

De Raad van Toezicht ontving in 2021 geen vacatiegelden of andere vorm van
bezoldiging.
Framer Framed was in 2019 actief betrokken bij de werkgroep Fair Practice Code voor
presentatie-instellingen, onder leiding van Kunsten '92. In 2019 werd de Richtlijn functien loongebouw presentatie-instellingen voor beelden kunst me teen loonhuis en
handreiking voor secundaire arbeidsvoorwaarden door de Minister van OCW
aangenomen, waarop tevens de richtlijn als inganseis voor het kunstenplan 2021-2024
werd aangenomen. Framer Framed onderschrijft en past deze richtlijn in de praktijk toe
op personeel en inghuurde opdrachtnemers als onderdeel vaan een fair pjractice code.

Url van het activiteiten
https://framerframed.nl/wp-content/uploads/2022/07/Jaarversla
verslag. Vul de link in waar het g-Framer-Framed_2021.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

499

1.371

€

+

€

499

+
1.371

Continuïteitsreserve

€

100.000

€

Bestemmingsreserve

€

78.500

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

84.397

€

+

139.026

+
€

371.726

€

372.225

3.500

€
4.556

€

+

3.839

+
€

183.056

7.339

36.266

€
287.329

31-12-2020 (*)

€

175.292

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

189.169

Totaal

€

372.225

+
€

176.663

€

169.324

€

176.663

+

https://framerframed.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarrekening-2021.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

1.305.094

€

438.677

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

15.893

€

13.843

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

1.320.987

€

452.520

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

130.522

€

67.795

Overige baten

€

33.825

€

20.128

Som van de baten

€

1.485.334

€

540.443

+

€
€

0

+

+

+
0

€

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

materiele en personele lasten projecten

€

1.098.551

Besteed aan doelstellingen

€

1.098.551

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

209.329

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

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.

+

€

400.095

€

400.095

+

€
€

132.598

1.307.880

€

532.693

560.103

€

276.625

+

€
177.454

€

7.750

voor toelichting zie jaarrekening 2021.

https://framerframed.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarrekeni
ng-2021.pdf

Open

+

