Gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Vivente te Middelburg
RSIN/fiscaal nummer 9325025. Secretariaat: Titus Brandsmakwartier 37, 4333 EP Middelburg
Doelstelling: de Stichting stelt zich tot doel: het stimuleren, ondersteunen en organiseren van:
a) activiteiten voor alle tot haar behorende werkeenheden in het kader van het beoefenen van de
zangkunst;
b) het muzikale aspect gevormd in een combo of andere vorm van muzikale begeleiding.
De Stichting gaat in haar doelstelling en activiteiten uit van een positief christelijke instelling en draagt
daardoor een interkerkelijk karakter. De werkeenheden die onder de bestuurlijke leiding van de
Stichting zijn geplaatst zijn Gospelkoor Sheborim en Gospelkoor Inspiration. Beide koren verlenen
medewerking aan kerkdiensten c.q. treden daarin op. Er wordt meegedaan aan Middelburg Volkoren
en er worden in samenwerking met andere gospelkoren uitvoeringen gegeven. Deze uitvoeringen zijn
voor iedereen toegankelijk.
Leiding: de algehele leiding van de Stichting berust bij het stichtingsbestuur, hierna te noemen het
Algemeen Bestuur (AB). Het AB bestaat uit zeven leden eerlijk verdeeld over de beide koren. Naast
de 7 (zeven) bestuursleden hebben ook de dirigenten van beide koren zitting in het AB. Zij hebben
een adviserende rol en hebben geen stemrecht of beslissingsbevoegdheid.
De dagelijkse leiding van de Stichting berust bij het Dagelijks Bestuur (DB) en bestaat uit minimaal
drie leden, die op voordracht worden gekozen uit het AB. De leden van het DB verdelen onderling de
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Beleidsplan en fondsenwerving: de inkomsten van de Stichting bestaan uit de vergoedingen die
worden ontvangen voor de optredens in kerkdiensten en concerten en van de koorbijdrage/donaties
van de leden van koren Sheborim en Inspiration en van overige donateurs.
Beloningsbeleid: de bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning. Eventuele noodzakelijke
onkosten voor de Stichting worden op declaratiebasis vergoed.
Jaarverslag 2021:
In het jaar 2021 hebben de koren Sheborim en Inspiration, vanwege Covid19 18 keer gerepeteerd en
heeft het combo 1 keer medewerking verleend in een kerkdienst. De huur van de repetitieavonden
(270 euro) is begin 2022 betaald omdat de betalingsgegevens eerder niet beschikbaar waren.

Financiële verantwoording 2021

lasten

Koorbijdragen en donaties, optredens in kerken/zorgcentra
Gift
Rente bank
Vergoeding dirigenten en comboleden
Huur gebouw
Verzekering 373; Contributie KCZB, abonnementen 477
Aanschaf/onderhoud inventaris
Muziekkosten (bladmuziek)
Koffie/thee
Administratiekosten 55; bestuurskosten 0
Activiteiten koren 40; bankkosten 163
Reclame/representatiekosten
Positief saldo 2019

4.711
0
0
610
0
850
0
56
71
55
203
157
2.709
4.711

Vermogenspositie
Kapitaal per 1-1-2021
Positief saldo 2019

5.880
2.709

Kapitaal per 31-12-2019
Reserve nieuwe instrumenten

8.589
1.498

Totaal eigen vermogen op 31-12-2019

baten

10.087

4.711

