Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
5 4 4 6 2 7 3 8

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

Lange Viestraat 365, 3511 BK Utrecht
0 3 0 7 1 1 5 1 0 0

E-mailadres

info@lkca.nl

Website (*)

www.lkca.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4 7

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Sanne Scholten

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

Cultuur is van en voor ons allemaal. Vanuit die gedachte wil LKCA bijdragen aan de
kwaliteit van ieders bestaan. We zetten ons als landelijke kennispartner in om culturele
en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele
achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische
status, opleidingsniveau of leeftijd. Dat is wat ons (ver)bindt en drijft.
Samen met onze partners werken we op het gebied van cultuureducatie,
cultuurparticipatie en cultuurbeleid om impact te realiseren. Vanuit onze kernrollen
beschouwen, verbinden en aanjagen opereren we in de domeinen cultuur, onderwijs,
zorg, welzijn, openbaar bestuur en wetenschap.

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?

Als landelijke ondersteunende instelling werken we vanuit de volgende strategie:
We werken als beschouwer, verbinder, aanjager
1 Als beschouwer van de sector zijn we dé kennispartner voor iedereen die zich
bezighoudt met cultuureducatie, cultuurparticipatie en diversiteit & inclusie. We weten
wat er speelt en vinden daar wat van. Meer dan in het verleden gebruiken we deze rol
om te duiden, te gidsen en te beïnvloeden.
2 Als verbinder koppelen we individuen, organisaties en netwerken aan elkaar om met
en van elkaar te leren of met elkaar samen te werken. Door ontmoeting en uitwisseling
te organiseren, dragen we eraan bij dat men in de gefragmenteerde sector beter
samenwerkt.
3 Als aanjager zetten we verandering in gang. Met partners in het veld gaan we met
nieuwe thema’s of werkvelden aan de slag, ontwikkelen we kennis en werken we aan
bewustwording. Deze rol willen we de komende periode stevig doorontwikkelen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten LKCA 2020 waren 6,4 miljoen euro, waarvan 5,6 miljoen euro structurele
subsidie vanuit OCW, 0,6 miljoen euro (met name OCW- en FCP-) projectsubsidies en
0,2 miljoen euro eigen inkomsten.
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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).

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

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

De verkregen inkomsten worden besteed aan het realiseren van onze doelstellingen
zoals verwoord in ons beleidsplan. Denk daarbij aan het ontwikkelen en realiseren van
onderzoeken, publicaties, trainingen, conferenties e.d.

https://www.lkca.nl/over-lkca/wat-doen-wij/beleidsplan-2021-2024
/

Open

CAO LKCA

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.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.lkca.nl/over-lkca/wat-doen-wij/jaarverslag/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

346.517

454.774

€

+

€

346.517

+
454.774

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

167.682

€

+

2.773.350

+
€

3.369.661

€

3.716.178

€

2.464.711

€

+

1.866.268

+
€

2.464.711

1.866.268

123.224

€
3.201.979

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

220.419

€

444.262

Langlopende schulden

€

57.614

€

75.807

Kortlopende schulden

€

973.434

€

965.011

Totaal

€

3.716.178

€

3.351.348

2.896.574

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

https://www.lkca.nl/over-lkca/wat-doen-wij/jaarverslag/

3.351.348

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

151.246

€

352.595

Subsidies van overheden

€

6.244.958

€

5.819.502

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

6.244.958

+

5.819.502

€
€

0

+

+
0

+

+

€

6.396.204

€

6.172.097

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.219.691

€

1.248.940

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

3.844.178

€

4.495.736

Huisvestingskosten

€

346.000

€

278.000

Afschrijvingen

€

108.000

€

112.000

Financiële lasten

€

5.648

€

2.112

Overige lasten

€

274.242

€

398.024

Som van de lasten

€

5.797.759

€

6.534.812

Saldo van baten en lasten

€

598.445

€

-362.715

Som van de baten

Lasten

+

+
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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://www.lkca.nl/over-lkca/wat-doen-wij/jaarverslag/

Open

