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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.
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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?
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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).
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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.
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	18_ML: De raad van toezicht bestaat uit Tinie Kardol, Paul Bronkhorst, Kiki van Eijk
	4_EM: info@project-encounter.nl
	51_ML: De stichting heeft ten doel het realiseren van projecten, onderzoeken en samenwerkingen waarin uitwisseling en of overdracht centraal staat die mede geworteld zijn in kunst, theater en vormgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
	53_ML: ENCOUNTER is een vorm van social design die reflecteert op sociale interacties.  ENCOUNTER gebruikt hiervoor het veranderend lichaam en de impact van deze verandering op de eigen identiteit en onderlinge relaties als vertrekpunt. Dit komt voort uit de specifieke kennis die Joost van Wijmen als kostuumontwerper bezit over het lichaam, de identiteit, design en performativiteit. Als kostuumontwerper werkt hij met andermans lichaam. Hij verandert het uiterlijk van een ander. Dit is een intiem en delicaat proces. Hierdoor ontwikkelde hij expertise over de invloed van het veranderend lichaam (uiterlijk) op de eigen identiteit (hoe je je voelt en hoe je over jezelf denkt) en sociale interacties (hoe een ander naar je kijkt en reageert). Deze ervaring zet hij om naar projecten binnen de zorg. ENCOUNTER is gestart in 2013 en bestaat uit verschillende deelprojecten. Het onderscheid wordt zichtbaar in de nummering van de afzonderlijke delen. Ieder deelproject wordt gerealiseerd door het kernteam en vanuit de centrale thematiek, maar heeft een eigen vorm en wordt ontworpen voor specifieke doelgroepen, belanghebbenden, partners en specifieke contexten.  
	54_ML: De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
Het initiëren en of realiseren van projecten, onderzoeken, voorstellingen, ontwerpen, ervaringen, presentaties, publicaties bijeenkomsten en objecten in de ruimste zin des woords.  Het aangaan van samenwerkingsverbanden met verschillende (internationale) personen, instellingen, organisaties en bedrijven uit diverse sectoren waaronder de culturele sector, onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven
Alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn

Stichting tracht financiële middelen voor haar activiteiten te verkrijgen door:
a.	subsidies en fondsenwerving
b.	vergoedingen voor verleende diensten en producten
c.	schenkingen, erfstellingen en legaten
d.	alle andere verkrijgingen en baten

	56_ML: Het bestuur en RVT:
ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Uitleg:
De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur ontvangt voor haar bestuurswerkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur bestaat uit freelancers die voor uitvoerende en inhoudelijke werkzaamheden factureren aan de stichting.

Beloningsbeleid directie:
Er zijn geen directieleden in dienst bij de stichting. 
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