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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 Tetem Kunstruimte 

F. Kresin

www.tetem.nl

Stroinksbleekweg 16 7523 ZL Enschede

S. de Bruijn; G. Bremmer; N. Shah; P. Reyes

Nederland

0 8 1 6 6 7 2 1

1 1

5 0

8 1 8 7 5 2 8 2 8

0 5 3 2 3 0 8 7 9 1

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

Kunst en cultuur - Expositie

Onderwijs en wetenschap 

Directeur/Bestuurder: W.E. Jurg

tetem@tetem.nl
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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?

Mensen helpen zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een
weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving. Het verhaal vertellen van
een maatschappij die in ontwikkeling is en te verbinden vanuit de inhoud; Bijdragen
aan de culturele ontwikkeling van de regio en de persoonlijke ontwikkeling van
mensen middels een uitdagend en vernieuwd programma dat met name gericht is op
e-cultuur en maak-cultuur. Daarnaast bijdragen aan (cultuur)educatie van kinderen en 
(jong) volwassenen - onder andere door het trainen van de 21st Century Skills - opdat 
ze zich kunnen ontwikkelen tot autonome personen die zelfstandig keuzes maken en 
betekenis geven en het bijdragen aan de artistieke, sociale en economische 
ontwikkeling van de regio, onder andere door het doen van onderzoek, het ontwikkelen 
van activiteiten en het bijdragen aan innovatie rondom de maakindustrie en 
technologische voorhoede. Tot slot het verrichten van alle verdere handelingen, die 
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd in de geest van de doelstellingen van de 
organisatie:

Educatieactiveiten: fysiek en digitaal; gehele jaar
Maakactiviteiten: fysiek en digitaal: gehele jaar
Talentontwikkeling: gehele jaar
Exposities: fysiek en digitaal; gehele jaar
Maker Festival Twente: fysiek en digitaal festival mei t/m augustus
MaakMeeLab: gehele jaar
Fablab: gehele jaar

Verwerving van subsidies en het genereren van inkomsten uit 
cultuureducatieactiviteiten.
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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).

Statutair bestuur: onbezoldigd. 
Personeel eigen salarisregeling die is gebaseerd op marktconforme beloning.

Zie jaarverslag

Zie jaarverslag

https://tetem.nl/jaarverslag/

https://tetem.nl/jaarverslag/

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.

2474

0

0 0

2143981

1625955 1694048

85149

82860 86464

0

0 0

0

304215 287150

0

788506 454713

673674

0 02.146.455

2.801.536 2.522.375

758.823

387.075 373.614

2.905.278

8486

2204808

232111

0

0

0

99486

2.213.294

331.597

2.544.891

3 1 1 2 2 0 2 1
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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

1161780 808633

73358 87823

0 0

1.235.138 896.456

84054 88490

519 0

0 0

0 0

33685 4667

34.204 4.667

0 0

407370 325155

1.760.766 1.314.768

0

0

0

14100

628929

98064

0

0

0

19426

557651

69881

94.686 17.066

924987

1.666.080

650744

1.297.702
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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.

Zie jaarverslag

https://tetem.nl/jaarverslag/ Open


