
ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan een stichting of vereniging de ANBI status 
verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting of vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Er zijn 
diverse eisen waaraan een organisatie moet voldoen om de ANBI-status te krijgen, deze staan op de site van De 
Belastingdienst.  

Een ANBI heeft een publicatieplicht. Zij moet reeds bij de aanvraag via een internetsite haar volgende gegevens van het 
afgelopen boekjaar openbaar maken: 
 

Naam:  

Stichting Passie voor de Langstraat 

RSIN:  

859090061 

KvK nr.:  

72378158 

Bankrekening nr.: 

NL33 RABO 0332 5761 83   t.n.v.  Stichting Passie voor de Langstraat 

Contactgegevens: 

Stichting Passie voor de Langstraat 

Jan de Rooijstraat 18 

5161 EG Sprang-Capelle 

Email: passievandelangstraat@gmail.com 

Website: www.passievoordelangstraat.nl 

Tel: 0416-274841 

 

Doelstelling: 

Het bij elkaar brengen en verbinden van zoveel mogelijk mensen met verschillende achtergronden en het stimuleren van de 
gemeenschapszin door middel van samenwerking en betrekken van verenigingen. 

 

 

 

 

 

 



Beleidsplan Passie voor de Langstraat 

De stichting Passie voor de Langstraat stelt zich ten doel meer verbinding te creëren in de Langstraat. Door het organiseren van 
culturele evenementen zoals de Passie van de Langstraat, eten met Passie en Passie4kids.  

De stichting wil door het organiseren van deze evenement mensen bij elkaar brengen met verschillende achtergronden en 
afkomst.  Door meer en een brede onderlinge samenwerking wil de stichting bereiken dat er meer verbinding ontstaat in de 
regio en dat de gemeenschapszin gestimuleerd wordt wat zorgt voor een beter leefklimaat 

Eten met Passie: Doel: in contact komen met elkaar om op die manier meer onderlinge acceptatie te bewerkstelligen 

Samenwerking met De maaltijd wordt bereidt door mensen van tussen diverse afkomst:  

● (Syrisch,  

● Marokkaans,  

● Molukse,  

● Nederlands,  

● Pools  

● jongeren van Praktijkschool de MET maken gerechten uit hun cultuur.  

Doelgroep: Deze gerechten worden voorgeschoteld aan eenzame mensen, ouderen en/of mensen die het moeilijk hebben. 
Tijdens dit eten kan muziek niet ontbreken, dit wordt verzorgd door de solisten en acteurs van de Passie van de Langstraat. 

Passie van de Langstraat 

Doel: Het overbrengen van een boodschap d.m.v. muziek en theater. De boodschap is gebaseerd rondom het lijdensverhaal 
vertaald naar anno nu. Het thema van 2019 omzien naar elkaar. 

samenwerking met: Er wordt breed samengewerkt met diverse verenigingen, stichtingen, (maatschappelijke0 organisaties 

● Theaterplatform 

● Stichting Theater Orkest Brabant 

● Theaterkoor Phonè 

● Langstraat tv 

● Migrantenhotel 

● Schoenenmuseum 

● Scholengemeenschap 

Doelgroep: Het evenement is geschikt en bedoeld voor iedereen, jong en oud. Het moet een laagdrempelig evenement zijn, dat 
voor iedereen toegankelijk is. 

Passie4kids 

Evenement: Kinderen en jongeren betrekken bij het thema ‘omzien naar elkaar” Tijdens de kruistocht /processie lopen 
jongeren met een verlicht kruis voorop met daarachter kinderen jongeren hun ouders en grootouders. Tijdens de tocht is er 
bezinning rondom het thema wat betekent omzien naar elkaar voor jou. Deze gedachten wordt opgeschreven en zal als wens in 
een wensboom op de middenstip van het RKC-stadion worden gehangen. Vervolgens zet de toch zich voort en eindigt de tocht 
in de school waar de Passie van de Langstraat plaatsvindt. De kruisdragers zijn een onderdeel van de voorstelling zij zullen het 
kruis naar binnen dragen. Interactie met de Passie van de Langstraat. Interview met tieners uit Syrië. 



Doel: Kinderen bewust maken van het thema omzien naar elkaar. Kinderen een bijzondere ervaring laten meemaken/beleven. 

Samenwerking met: er wordt breed samengewerkt met verenigingen, stichtingen en (maatschappelijke) organisaties 

● Olympiazwembad 

● Stichting samen RKC 

● Langstraat TV 

● Scholen uit de Langstraat 

Doelgroep: kinderen jongeren, hun ouders, grootouders, verzorgers en alle overige belangstellingen. 

 

Bestuurssamenstelling: 

G. de Jong (voorzitter) 

R. Jansen (secretaris) 

R. Dommisse (penningmeester) 

M. Stoops (bestuurslid) 

Het bestuur kunt u bereiken via: passievandelangstraat@gmail.com 

 

Beloningsbeleid: 

Bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding. 

 

 

Jaarverslag  augustus 2018 – juli 2019 

In 2018 is de eerste editie van de Passie van de Langstraat georganiseerd. N.a.v. het succes, kon een vervolg niet uitblijven. 
Vandaar dat in augustus 2018 de stichting Passie voor de Langstraat is opgericht.  

De stichting stelt zich ten doel evenementen te organiseren, waarbij breed wordt samengewerkt met mensen van verschillende 
achtergrond en afkomst. Vanuit deze doelstelling zijn de voorbereidingen gestart voor de tweede editie.  

In juni 2018 is de verhaallijn geschreven voor de Passie van de Langstraat 2019. Het thema “omzien naar elkaar” werd bedacht. 
Verwijzend naar de huisvestingsproblematiek rondom arbeidsmigranten en vluchtelingen. Van daaruit werden partijen 
benaderd in de regio O.a. de gemeente Waalwijk, Migrantenhotel Waalwijk en ook vluchtelingenwerk. Maar ook een 
praktijkschool in de regio. De regio staat ook centraal in de verhaallijn van de Passie, o.a. de betekenis van de schoen en 
lederindustrie. Tijdens de vooropnames zijn beelden gemaakt op locaties die kenmerkend zijn voor de regio, de Langstraat. O.a. 
in het schoenenmuseum, het RKC-stadion, de vesting Heusden, Loonse en Drunense duinen. 



Rondom de theatervoorstelling: de Passie van de Langstraat zijn evenementen bedacht waarbij het thema verder is uitgewerkt. 
O.a.:  

● Eten met Passie, 

● Vooropnames waarbij naast de spelers van het theaterplatform ook migranten hebben meegedaan. 

● Passie4kids  

 

Samenwerking  

● Theaterkoor (projectleden die zich hebben aangemeld) 
● Theaterplatform 
● Theater orkest 
● Figuranten uit de regio die zich hebben aangemeld.  
● Migranten organisaties 
● Scholen 
● Vluchtelingenwerk 
● Regionale TV 
● Stichting Samen RKC 
● Gemeente Waalwijk  

Algemeen bestuur 

● Het bestuur vergaderd met regelmaat. 

● Afspraken met diverse partijen waarmee wordt samengewerkt of die worden ingehuurd. 

Financiën 

Voorbereiding aanvraag fondsen en subsidie bij de gemeente: 

● Projectplan 

● PR plan 

● Begroting maken 

● Sponsoren aanschrijven 

PR 

● Langstraat TV benaderd 

● Media benaderd: Omroep Brabant, Waalwijk nieuws (online), regionale papieren krant 

● Website gemaakt. 

● Social media 

 

 

 



Financiële verantwoording: aug 2018 - juli 2019 

 
 
 

overzicht per  31-07-2019    

 
 
 

Inkomsten     
     
Doneerakties  €              356,50      
      
Inkomsten ticketverkoop  €              961,36      
      
Sponsoring  €              351,20      
      
Inkomsten Projectleden  €              760,00      
      
Subsidies  €           7.413,00      
      
Fondsen  €           5.000,00      
      
Inkomsten uit verhuur  €                 20,00      
      
Inkomsten uit verkoop   -      
      

Totaal inkomsten   €           14.862,06     
      
Bank (reservering voor volgend jaar)  €           3.020,97      
      
      

 
 
 
     



 
 
 

Uitgaven 
     

Bankkosten  €               -97,51      
      
Investeringen  €         -1.189,31      
      
Passie van de Langstraat*  €         -9.991,08      
      
Eten met Passie**  €             -375,69      
      
Passie4Kids***  €             -187,50      
      

Totaal uitgaven   €         -11.841,09     
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      



*Passie van de Langstraat, maart 
2019      
Voorbereidingskosten: materiële kosten   €             -371,79      
Voorbereidingskosten: vergoeding medewerkers  €         -2.603,13      
Voorbereidingskosten: kosten huur  €         -1.870,76      
Uitvoeringskosten: materiële kosten   €             -362,35      
Uitvoeringskosten: vergoeding medewerkers  €         -2.392,50      
Uitvoeringskosten: kosten huur  €         -1.870,76      
Vergunningen   €             -104,92      
Verzekeringen  €             -205,70      
Publiciteit & Marketing  €             -386,80      
Onvoorzien  €              177,63      
   € -9.991,08     
      

      
**Eten met Passie, maart 2019      
materiële kosten   €             -375,69      

   €     -375,69     

      

      

      
      
***Passie4Kids, maart 2019      

materiële kosten   €             -151,20      
vergoeding medewerkers  €               -36,30      

   €     -187,50     
      
      
      

 

 

 

 



Jaarverslag  augustus 2019 – juli 2020 

04.0-4.2020 Passie van de Langstraat gecanceld 

De Passie van de Langstraat die gepland was op 04.04.2020 moest twee weken voor de uitvoering worden 
gecanceld. De voorbereiding hiertoe zijn al gestart in oktober 2019.  

Gelukkig werd het grootste deel van de gemaakte kosten gedekt door de verzekering. 

 

10.04.2020 Luisterversie op de radio als alternatief 

Als alternatief hebben we een luisterversie van de Passie ten gehore gebracht op de lokale radio. Deze was te 
beluisteren op Goede Vrijdag 10.04.2020 

Voor deze luisterversie hebben we de scenes geskipt en de verhaallijn en liedkeuze wat aangepast zodat deze 
aansloot bij de actualiteit.   

 

05.05.2020 Virtuele bevrijdingstour langs verpleeghuizen 

75 jaar bevrijding dat moest Corona of niet, in aangepaste vorm gevierd worden. In plaats van ‘live’ bracht het 
koor de muziek virtueel langs de verzorgings- en verpleeghuizen in de Langstraat.  De virtuele bevrijdingstour. Het 
koor was namelijk te zien en te beluisteren via een groot LED scherm die op een grote aanhanger de verschillende 
huizen aandeed. 

Het was een geweldig mooie dag. De ogen van de bewoners die soms werden gevuld met een traan maar zo veel 
vaker was een fonkeling te zien doordat ze zichtbaar genoten van o.a. ‘We'll Meet Again’ tot aan ‘Het dorp.’  

We mochten deze dag een cheque uitreiken aan de voedselbank omdat veel mensen die een ticket hadden 
gekocht voor de Passie van de Langstraat ervoor kozen dit geld te doneren aan de helden van de voedselbank. 

Hieronder een filmpje om een indruk te krijgen.  

https://www.youtube.com/watch?v=MM6R8ejibK4 

 

 

 

 

 



Financiële verantwoording: aug 2019 - juli 2020 

 

overzicht per  31-07-2020     
 

Inkomsten  

  

 

 

 
       
Doneerakties  €                 62,92        
        
Inkomsten ticketverkoop  €               686,05        
        
Sponsoring  €           6.745,80        
        
Inkomsten Projectleden  €           1.390,00        
        
Subsidies  €         25.000,00        
        
Fondsen   -        
        
Inkomsten uit verhuur  €                 50,00        
        
Inkomsten uit verkoop   -        
        
Banksaldo 31-07-2019 3020,97       
        

Totaal inkomsten  
 €           
36.955,74  

  
 

 
 

        
Bank (reservering voor volgend jaar)  €         30.839,19        

   

  
 

 
 

        

 
 
 
 
  

  

 

 

 



 
Uitgaven 

        
Bankkosten  €             -118,37         

         
Investeringen  €         -2.596,89         

         
Passie van de Langstraat*  €               592,73         

         
5 Mei Tour**  €             -124,53         

         
Passie E@t Home***  €         -2.794,49         

         
Steunakties*****  €         -1.075,00         

         
Totaal uitgaven   €           -6.116,55        

         

         

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

 

 

         



*Passie van de Langstraat, april 2020     
  

 
 

Voorbereidingskosten: materiële kosten   €               432,16         

Voorbereidingskosten: vergoeding medewerkers  €           2.800,00         
Voorbereidingskosten: kosten huur  €               -51,00         

Uitvoeringskosten: materiële kosten   €               -47,30         

Vergunningen   €             -107,07         

Verzekeringen  €             -462,83         

Publiciteit & Marketing  €         -1.670,10         

Onvoorzien  €             -301,13         

   €       592,73        

         

**5 Mei Tour, mei 2020     
  

 
 

Voorbereidingskosten: materiële kosten   €               -32,00         

Voorbereidingskosten: vergoeding medewerkers  €               -75,00         

Uitvoeringskosten: materiële kosten   €               -17,53     
  

 
 

         

        €     -124,53        

         

***Passie E@t Home, oktober 2020     
  

 
 

Voorbereidingskosten: materiële kosten   €             -600,50         
Voorbereidingskosten: vergoeding medewerkers  €         -2.100,00         

Onvoorzien  €               -93,99     
  

 
 

   € -2.794,49    
  

 
 

         

*****Steunakties         

Steunaktie voor Voedselbank  €         -1.075,00         

   € -1.075,00        

         
         
 

      
  

 
 

         

         

         

         

         

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte toelichting:  

Door Corona is de Passie van de Langstraat niet doorgegaan. De opbrengst van de ticketvoorverkoop is 
naar de voedselbank overgemaakt.  

De evenementenverzekering heeft de meeste reeds gemaakte kosten vergoed in juli. Een deel van die 
vergoeding is al uitgekeerd aan de betrokkenen, € 3341,70 wordt in het volgend boekjaar uitgekeerd.  

Door een foutje van de gemeente is € 5000  teveel subsidie overgemaakt. Ook dit wordt komend 
boekjaar verrekend.  

Omdat door Corona de Passie van de Langstraat niet door kon gaan, hebben we alternatieven 
bedacht, zoals de 5 Mei Tour en, in oktober, de online te bekijken Passie E@t Home, een evenement in 
samenwerking met de plaatselijke horeca, om de locale horeca een steuntje in de rug te geven in deze 
moeilijke tijd.  



voorlopig Jaarverslag  augustus 2020 – juli 2021 

31.10.2020 De Passie E@T Home 

De Passie van de Langstraat gaf in oktober een online concert met de Passie E@t Home. 

In het weekend van 31.10.2020 kon men thuis vanaf de bank genieten van een online concert, inclusief een hapje 
van de plaatselijke horeca! 
 
Een mix van oude en nieuwe nummers in combinatie met bijzondere verhalen vanaf het front. Door middel van 
een verhaallijn werd terug geblikt op de afgelopen periode en werd vooruitgeblikt. 

Een verhaallijn over hoop, verbinding en de mooie en bijzondere initiatieven die zijn ontstaan liep als een rode 
draad door de avond heen. Daarnaast waren er frontberichten van o.a.; de burgemeester van Loon op Zand. Hoe 
was het voor Hanne van Aart toen de eerste besmetting werd vastgesteld bij een inwoner van Loon op Zand. Hoe 
was deze intensieve periode voor Lowie van Gorp als uitvaartverzorger.  Toon van Gils vertelde over zijn 
succesvolle alternatief.  
Her werd een bijzonder evenement. Het weekend voor de release vond de voorpremière plaats in theater In het 
Klavier, met iedereen die had meegewerkt.  
De Passie E@T Home werd een succes. We hebben veel USB’s verkocht, waarvan de opbrengst werd gedoneerd 
aan de plaatselijk horeca. 

 

27.12.2020 Liefs uit de Langstraat 

Liefs uit de Langstraat een online event. Een muziekspektakel dat wij in samenwerking met Fabulous Rental en 
Langstraat media hebben geproduceerd. 
Het spektakel was live te zien op Langstraat TV of via een live streaming op Youtube. 

Met als doel: wat extra warmte in de feestmaand die anders was dan andere jaren. 
Omdat er zoveel niet door kon gaan hebben wij gekeken wat er wel mogelijk was! 
Het werd een online benefietconcert met artiesten uit de regio die geheel belangeloos mee hebben gewerkt  
Band Baby Blue 
Otto Lagerfett 
Rosanne de With Music 
The Great Guys 
Bart van Dishoeck 
Thom Craane 
Mensen konden tegen betaling een verzoeknummer aanvragen of een persoonlijke videoboodschap insturen. De 
opbrengst is gedoneerd aan de lokale voedselbank, de lokale kinderboerderij en inloophuis Toon. 
 


