
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 

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 

 2018/07/31 2019/07/31 

ACTIVA     

Vaste activa totaal €0,00  €1.189,31  

Inventaris  €0,00  €1.189,31 

     

Vlottende activa totaal €0,00  -€11.798,59  

     

Bijdrage uitgang €0,00  -€970,19  

Passie van de langstraat 2019  €0,00  -€970,19 

     

Doneeraktie €0,00  -€305,17  

Passie van de langstraat 2019  €0,00  -€305,17 

     

Fondsen €0,00  -€5.000,00  

Passie van de langstraat 2019  €0,00  -€5.000,00 

     

Inkomsten uit verhuur €0,00  -€20,00  

  €0,00  -€20,00 

     

Projectleden €0,00  -€760,00  

Passie van de langstraat 2019  €0,00  -€760,00 

     

Sponsoring €0,00  -€351,20  

Passie van de langstraat 2019  €0,00  -€351,20 

     

Subsidie gemeente €0,00  -€7.413,00  

Passie van de langstraat 2019  €0,00  -€7.413,00 

     

Liquide middelen €0,00  €3.020,97  

Rabobank  €0,00  €3.020,97 



     

TOTAAL €0,00 -€10.609,28 

     

PASSIVA     

Eigen vermogen  €0,00  -€10.609,28 

     

Langlopende schulden  €0,00  €0,00 

     

Kortlopende schulden     

  €0,00  €0,00 

     

TOTAAL €0,00 -€10.609,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018/08/01 - 2019/07/31 

RESULTAAT   

Omzet €0,00  

  €0,00 

Kosten   

Educatie & randprogrammering -€520,69  

Eten met passie materiële kosten 2019  -€333,19 

Passie4kids materiële kosten 2019  -€151,20 

Passie4kids vergoeding medewerkers 2019  -€36,30 

   

Overige kosten   

Bankkosten -€97,51  

  -€97,51 

   

Onvoorzien €177,63  

Passie van de langstraat 2019  €177,63 

   

Vergunningen -€104,92  

Passie van de langstraat 2020  -€104,92 

   

Verzekeringen -€205,70  

Passie van de langstraat 2019  -€205,70 

   

Publiciteit & marketing -€386,80  

Passie van de langstraat 2019  -€386,80 

   

Uitvoeringskosten huur -€1.870,76  

Passie van de langstraat 2019  -€1.870,76 

   

   



Uitvoeringskosten materiële kosten -€362,35  

Passie van de langstraat 2019  -€362,35 

   

Uitvoeringskosten vergoeding medewerkers -€2.392,50  

Passie van de langstraat 2019  -€2.392,50 

   

Voorbereidingskosten huur -€1.870,76  

Passie van de langstraat 2019  -€1.870,76 

   

Voorbereidingskosten materiële kosten -€371,79  

Passie van de langstraat 2019  -€371,79 

   

Voorbereidingskosten vergoeding medewerkers -€2.603,13  

Passie van de langstraat 2019  -€2.603,13 

   

TOTAAL -€10.609,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financiële verantwoording: aug 2019 - juli 2020 

 

 

  2019/07/31  2020/07/31 

ACTIVA     

Vaste activa totaal €1.189,31  €3.660,19  

Inventaris  €1.189,31  €3.660,19 

     

Vlottende activa totaal -€11.798,59  -€17.915,14  

     

Bijdrage uitgang -€970,19  -€1.656,24  

Passie van de langstraat 2019  -€970,19  -€970,19 

Passie van de langstraat 2020  €0,00  -€686,05 

     

Doneeraktie -€305,17  -€368,09  

Passie van de langstraat 2019  -€305,17  -€305,17 

Passie van de langstraat 2020  €0,00  -€62,92 

     

Fondsen -€5.000,00  -€5.000,00  

Passie van de langstraat 2019  -€5.000,00  -€5.000,00 

     

Inkomsten uit verhuur -€20,00  -€70,00  

  -€20,00  -€70,00 

     

Projectleden -€760,00  -€2.150,00  

Passie van de langstraat 2019  -€760,00  -€760,00 

Passie van de langstraat 2020  €0,00  -€1.390,00 

     

Sponsoring -€351,20  -€7.097,00  

Passie van de langstraat 2019  -€351,20  -€351,20 

Passie van de langstraat 2020    -€6.745,80 



     

Subsidie gemeente -€7.413,00  -€32.413,00  

Passie van de langstraat 2019  -€7.413,00  -€7.413,00 

Passie van de langstraat 2020  €0,00  -€25.000,00 

     

Liquide middelen €3.020,97  €30.839,19  

Rabobank  €3.020,97  €30.839,19 

     

TOTAAL -€10.609,28 -€14.254,95 

     

PASSIVA     

Eigen vermogen  -€10.609,28  -€14.254,95 

     

Langlopende schulden  €0,00  €0,00 

     

Kortlopende schulden  €0,00  €0,00 

     

TOTAAL -€10.609,28 -€14.254,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019/08/01 - 2020/07/31 

RESULTAAT   

Omzet €0,00  

  €0,00 

Kosten   

Afschrijvingen -€126,01  

  -€126,01 

Overige kosten   

Bankkosten -€118,37  

  -€118,37 

   

Onvoorzien -€395,12  

Passie e@t home 2020  -€93,99 

Passie van de langstraat 2019  -€193,23 

Passie van de langstraat 2020  -€107,90 

   

Vergunningen -€107,07  

Passie van de langstraat 2021  -€107,07 

   

Verzekeringen -€462,83  

Passie van de langstraat 2020  -€462,83 

   

Publiciteit & marketing -€1.670,10  

Passie van de langstraat 2020  -€1.670,10 

   

Steunakties -€1.075,00  

5 mei tour 2020  -€1.075,00 

   

Uitvoeringskosten materiële kosten -€64,83  

5 mei tour 2020  -€17,53 

Passie van de langstraat 2020  -€47,30 



   

Uitvoeringskosten vergoeding medewerkers -€2.420,00  

Passie van de langstraat 2020  -€2.420,00 

   

Voorbereidingskosten huur €490,70  

Passie van de langstraat 2020  €490,70 

   

Voorbereidingskosten materiële kosten -€742,04  

5 mei tour 2020  -€32,00 

Passie e@t home 2020  -€600,50 

Passie van de langstraat 2020  -€109,54 

   

Voorbereidingskosten vergoeding medewerkers €3.045,00  

5 mei tour 2020  -€75,00 

Passie e@t home 2020  -€2.100,00 

Passie van de langstraat 2020  €5.220,00 

   

TOTAAL -€3.645,67 

 

 

 

 

 

toelichting boekjaar aug 2019 - juli 2020: 

Vanwege corona is de op 4 april 2020 geplande voorstelling ‘Passie van de Langstraat’ afgelast. Onze 
evenementenverzekering heeft gelukkig een groot deel van de gemaakte kosten vergoed. Een deel van de vergoeding is 
opgenomen in de resultatenrekening van dit boekjaar, het andere deel zien we terug in het volgend boekjaar. De gemeente 
Waalwijk heeft per abuis € 5000 teveel aan subsidie verstrekt. Dit wordt in het volgend boekjaar verrekend. 


