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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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 Amsterdam Gay Pride 

1. van der Avert, Franciscus Jacobus

www.amsterdamgaypride.org

2. Roodink, Catharina Johanna

Korte Leidsedwarsstraat 12

n.v.t.

3. Lieuw, Geneviève Johanna 

Nederland

5 9 0 4 4 9 8 5

2

2 5 0

8 5 3 2 9 3 9 9 5

0 6 1 4 7 9 3 1 8 9

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing

4. Wurfbain, Huibert Andries / 5. Oron, Jonathan Lloyd Evander

6. Helberg, Glenn Otmar / 7. Bons, Azzah Dinah Jennah

info@amsterdamgaypride.org
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! 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?

Het bevorderen van de integratie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en 
biseksuelen en transgenders en het in verband daarmee organiseren van lezingen, 
bijeenkomsten, manifestaties en andere festiviteiten; het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting streeft naar emancipatie, sociale, maatschappelijke en juridische 
gelijkwaardigheid en acceptatie van homo’s, biseksuelen en lesbiennes en ook voor 
hen die zich niet aan maatschappelijk dominante genderrollen willen of kunnen 
conformeren (zoals mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen en queers) of personen 
die een transitie wensen / doormaken die past bij de beleefde genderidentiteit (zoals 
transgenderpersonen en transseksuelen). Om dat te bereiken is zichtbaarheid van de 
diversiteit noodzakelijk. What you see can’t be ignored. De primaire doelstelling van de 
stichting is dan ook om activiteiten en evenementen in de openbare ruimte te 
organiseren. De primaire doelstelling van AGP wordt gerealiseerd door het organiseren 
van het negen dagen durende Amsterdam Gay Pride Festival in de zomer vol met 
feesten, sport en spel, kunst en cultuur en natuurlijk de wereld beroemde botenparade. 
In aanloop daar naar toe organiseert de stichting ook een kick off event met de loting in 
maart, een sponsorevent in mei en oktober en een lanceringsfeest van het Gay Pride 
Anthem in juni. Verder neemt AGP gedurende het jaar deel aan manifestaties, debatten 
en (netwerk)bijeenkomsten uit de community. 

Subsidies, donaties en bijdragen al of niet van de overheid, schenkingen, erfstellingen 
en legaten; vergoedingen wegens verrichte diensten en gekweekte rente van 
fondsen; alle andere verkrijgingen en baten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.
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! 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).

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten.

Personeel krijgt marktconform betaald en salarissen overschrijden niet de WNT norm 
of de in Amsterdam geldende Wethoudersnorm.

De inkomsten worden besteed aan de organisatie van de verschillende activiteiten ten 
bate van de doelstellingen en aan de overheadkosten van de organisatie.  

https://issuu.com/amsterdamgaypride/docs/
jaarverslag_pride_2020_-_the_corona_edition

Open

Open
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Activa Passiva

! 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.

0

716.482 0

0 0

0

0 0

82.104

1.703 5.000

0

0 0

0

194.738 215.000

0

115.680 125.952

946.498

0 44.458

0

0

224.628

0

0

0

165.782

3 0 0 9 2 0 2 0

2020 2021

https://issuu.com/amsterdamgaypride/docs/7.6_-_gewaarmerkte_jaarrekening_2020_def

0 0

1.028.603

1.028.603

390.410

390.410

2020 2021

196.441 264.458

1.028.603 390.410
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! 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

118.988 865.649

326.381 305.375

0 0

0 0

72.742 606.942

4.197 37.475

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

322.50

0

0

86.133

212.842

32.250

0

0

1.558.513

0

0

427.489

202.765

28.238

0

0

22.730 19.826

2020 2021

326.381 305.375

4.197 37.475

522.311 1.815.442

590.328 1.809.341

- 68.017 6.100
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! 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.

https://issuu.com/amsterdamgaypride/docs/7.6_-
_gewaarmerkte_jaarrekening_2020_def

Open


