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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

RSIN (**)

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

Eylen, Özgür

de Held, Dave

Hoffmann - van Laak, Nancy Germaine Martina Johanna

Bechtold, Martinus Wilhelmus Maria

6

1 0

Kunst en cultuur - Podiumkunsten

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

Kunst en cultuur - Expositie

Bottse, Conchitta Maria Dolores

Biekman, Joan Ruth

Stichting HIJS (HipHopInJeSmoel)

www.hiphopinjesmoel.com

Delftsestraat 25, 3013AD Rotterdam

info@hiphopinjesmoel.com
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1 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?

Het registreren en archiveren van activiteiten, artiesten en uitgebrachte weken die 
vallen onder de subcultuur 'hiphop' door middel van tekst, beeldmateriaal, 
audiomateriaal en het organiseren van activiteiten met artiesten uit eerder genoemde 
subcultuur. 

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 

Het stimuleren van de (inter)nationale hiphopcultuur in al haar uitingsvormen. HIJS 
heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers binnen de Nederlandse 
hiphop met als basis de website www.hiphopinjesmoel.com. HIJS is een multimediaal 
hiphopplatform dat zich inzet om hiphopliefhebbers op verschillende manieren met 
elkaar in contact te brengen en om de kennis op het gebied van hiphop te delen.

De activiteiten van HIJS kunnen worden onder verdeeld in:
1 .Street art 
2. Spoken Word 
3. Online podium 
4. Cultuureducatie. 

Binnen deze vier pijlers worden op verschillende niveaus on- en offline activiteiten 
georganiseerd, die de regionale, landelijke en internationale hiphop cultuur in beeld 
brengt en een podium biedt. 

Daarbij wordt steeds gekeken naar wat er op dit moment in de subcultuur relevant of 
opkomend is. 

HIJS is onderdeel van de culturele instellingen in het vierjaren 
cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Daarnaast worden voor losse 
projecten fondsen aangevraagd.

Net als in de cultuurplanperiode ’17 -’ 20 blijft HIJS in de nieuwe 
periode doorgaan met het verwerven van externe gelden voor de 
realisatie van extra activiteiten die een grote urgentie kennen binnen de 
hiphopcultuur. Dit doen we middels fondsen, sponsors of door 
activiteiten die eigen inkomsten genereren. 

Eigen inkomsten genereert HIJS door middel van onder andere het 
geven van tours, workshops of uitvoeren van extra street art projecten. 
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1 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).

Stichting HIJS heeft een onbezoldigd bestuur. Directeur Dave 
Vanderheijden is in loondienst op basis van de CAO Podiumkunsten. Al 
het andere personeel werkt op freelance basis. 
De beloning voor zowel het team als alle kunstenaars en ZZP’ ers 
waar HIJS mee werkt wordt zoveel mogelijk op basis van fair pay 
gedaan. 

De inkomsten van HIJS vloeiuen enederzijds naar het personeel en 
anderzijds naar materiaal. Extra inkomsten worden besteed aan 
professionalisering en uitbreding van het team. Belangrijke uitgaven zijn 
ook de rebranding van het platform en up to date blijven van de online 
media.  
 
HIJS heeft een kleine buffer op de rekening met name vanwege de 
onzekere situatie van de kantoorruimte.  

https://www.hiphopinjesmoel.com/over-ons/

https://www.hiphopinjesmoel.com/over-ons/
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

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

7982

14813

30000 30000

41407 41407

155084 155084

203698

0

0 0

0

0 0

0

7982

14813

203698

0

0

0

3 1 1 2 2 0 2 1

2021 2021

https://www.hiphopinjesmoel.com/over-ons/

De invulbare pdf werkt helaas niet. Bij beide totalen moet staan: €226.492
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren

Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
4172 4172

0 0

244.000 244.000

0 0

221162 221162

0 0
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 

een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

+ +

Besteed aan doelstellingen

(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

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.

167.878

0

315.580

167.878

0

315.580

260.968

0

260.968

0

https://www.hiphopinjesmoel.com/over-ons/ Open

Som der baten: €469.334.   Som de lasten €428.845

Saldo der baten en lasten:  €40.489

Onder ‘aankoop en beheer’ vallen alle activiteitenlasten (incl. personeel)
Onder ‘beheer en admion’ vallen ll beheerslasten (incl personeel)

Personeelskosten van het totaal: €315.580

0 0
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