
 
ANBI Instelling 

 

                       

Residentie Revue Gezelschap 
(Ook bekend onder R.R.G.)  
 
Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage. 
 
Doelstelling: (vanuit de statuten)  
                      De vereniging heeft ten doel het voorzien in de 
                     culturele en ontspannende behoeften van vooral 
                     ouderen.  
 

 
 
Algemene Gegevens 
 
Naam ANBI:                   
K.v.K. : 
RSIN/ Fiscaal nummer: 
E-mail:            
 
Adres:                
Postcode:                  
Plaats:                           

 
Residentie Revue Gezelschap (R.R.G.) 
V410169 
803837343 
PetervanderStar@HetNet.nl 
 
Vosmaerstraat 45 
2651 AX 
Berkel en Rodenrijs 
 

 
Verantwoording 
 
Bestuurssamenstelling 
   Daan van Aken (Voorzitter) 
   Gerard van Croonenbrug (Vice-voorzitter) 
   Peter van der Star (secretaris) 
   Lesley Moor (penningmeester) 
   Peter Brouwer (lid) 
 
Ons beleidsplan  
• Zij tracht dit doel te bereiken door het verzorgen van uitvoeringen in bejaarden- en verzorgings- 
   tehuizen, evenals door het verrichten van andere activiteiten, welke het doel op enigerlei wijze 
   kunnen bevorderen. 
 
• de manier waarop de instelling geld werft 
   Het R.R.G. kan dit alleen maar doen als er voldoende gelden binnen komen. 
   Omdat niet alle tehuizen in staat zijn om hier een vergoeding voor te geven, werkt het Residentie 
   Revue Gezelschap samen met een aantal fondsen/sponsoren om haar beleidsdoelen te realiseren. 
 
   Dankzij de steun van Fonds 1818, Stichting Schevenings Steunfonds en Cultuur Schakel is het  
   Residentie Revue Gezelschap nog beter in staat om een aantal voorstellingen te verzorgen in  
   zorgcentra en andere instellingen. 
 
   Zodoende verzorgen wij ook voorstellingen voor gasten van o.a. het Rode Kruis en Zonnebloem, 
   maar ook de leden van bijv. Ouderenverenigingen, om hen een heerlijke middag of avondje “uit” te 
   bezorgen. 
 
 
 



 
Ons beloningsbeleid 
   Zowel de bestuurders als de leden ontvangen GEEN beloning voor de door hen gedane werkzaam- 
   heden. 
 
   Alleen gemaakte onkosten, bijv. de kosten die bestuursleden redelijkerwijs maken door hun functie 
   bij de vereniging, worden derhalve vergoed. 
 
Onze uitgeoefende activiteiten 
   De vereniging heeft in 2017 slechts 11 voorstellingen kunnen verzorgen voor de hierboven 
   genoemde doelgroep. 
 
Financiële verantwoording 

 
                            

   Jaarrekening 2017    

     

   1) Balans per 31 december 2017    

     

   AKTIVA     

   31‐12‐2017 31‐12‐2016   

   Liquide middelen:     

   Kas   75,75 25,75   

   ING   244,51 2.783,27   

   ING Spaar  11,62          171,62    

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

   Totaal:  331,88 Totaal:   2.980,64   

   ========  ========    

     

   PASSIVA     

   31‐12‐2017      31‐12‐2016   

   Vermogen:    

     

   Resultaat boekjaar   ‐/‐     2.698,60             1723,65   

     

     

   Reserveringen:    

          

   Reservering Techniek                     ‐           500,00    

   Reservering Vrachtauto                     ‐       2.000,00    

   Overige           331,88          480,64    

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

   Totaal:          331,88  Totaal:       2.980,64    

   ========  ========    

     

     

   2) Staat van Baten en Lasten 2017    

     



   Baten      3.950,00    

     

   Lasten      6.648,76    

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

   Baten, per saldo  ‐/‐     2.698,76    

   ========    

     

     

   3) Toelichting op Baten en Lasten    

     

   Baten     

     

   Ontvangen Contributie leden  
 

475,00          

   Tehuizen, verenigingen e.d.       1.750,00        

   Sponsoren      1.700,00    

   Donatie's           25,00       

     

    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     

   Totaal Baten:       3.950,00    

   ========    

     

   Lasten     

     

   Kosten Vrachtwagen       3.335,16    

   Techniek/geluid          234,17    

   Kleding            35,00    

   N.J. receptie            22,51    

   Kosten voorstellingen         395,00    

   Incidentele lasten          209,24    

   Lidmaatschappen / Verzekeringen       1.677,90    

   Kosten Administratie          378,50    

   Kosten Redacteur/Maandblad         242,78    

   Kosten Manager          118,50    

   Kosten Combo     

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     

   Totaal Lasten:       6.648,76    

   ========    

     

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    

   Baten, per saldo:  ‐/‐  ‐2.698,76    

   ========    

                            

 
 
 
 
 


