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ANBI Profiel 2019 Stichting Film- en theatercentrum Plaza Futura
Stichting Film- en theatercentrum Plaza Futura is sinds 1 januari 2013 door de Belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s
informatie met betrekking tot haar functioneren openbaar maken via internet of elektronische wijze.
Met behulp van dit ANBI profiel publiceren wij een aantal gegevens op onze website.
Om tot een eenduidige en transparante publicatie te komen zijn onderstaande gegevens in één
document (dit ANBI profiel) verzameld:
 De naam van de instelling en RSIN/fiscaal nummer
 De contactgegevens
 De doelstelling
 De hoofdlijnen van het beleidsplan
 De bestuurssamenstelling, namen van de bestuurders en de functie van de bestuurders
 Het beloningsbeleid
 Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 Een financiële verantwoording
Vanuit dit ANBI profiel verwijzen wij met hyperlinks naar de relevantie informatie (zoals jaarverslag,
beleidsplan, etc.) die op onze website is gepubliceerd.
Algemene informatie
Rechtsvorm
Statutaire naam
Handelsnaam
Website
Statutaire zetel
KvK nummer
RSIN/fiscaal nummer
Contactgegevens
Adres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Stichting
Stichting Film- en theatercentrum Plaza Futura
Stichting Plaza Futura
http://www.natlab.nl
Eindhoven
410.91.377
0095.49.699

Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
040-2946848
040-2946841
info@plazafutura.nl

Doelstelling
Stichting Plaza Futura speelt de hoofdrol in Natlab op Strijp-S in Eindhoven en realiseert daar met
verwante partners een culturele ontmoetingsplaats van actuele kunsten met cinematografie als basis.
Door het aanbrengen van zowel een thematische als historische context biedt Stichting Plaza Futura het
publiek regelmatig de mogelijkheid de eigen kennis en ervaring te herijken. Dat gebeurt altijd tegen de
achtergrond van de grote innovaties op het gebied van techniek en design die deel uitmaken van de
2

geschiedenis en de toekomst van Eindhoven. De experimenten met beeld en geluid die synoniem zijn
met Natlab vormen een constante inspiratie voor de hedendaagse vernieuwende ervaringen met
beelden en geluiden. Omdat die ook vaak met maatschappelijke thema’s te verbinden zijn, dagen ze uit
tot conversaties en discussies. De ruime mogelijkheden tot ontmoeting en debat maken van Natlab
daarom ook een belangrijk cultuurpolitiek bruggenhoofd binnen Strijp-S. Hiermee levert Stichting Plaza
Futura een grote bijdrage aan het innovatieve klimaat van de stad Eindhoven.
Hoofdlijnen van het beleidsplan
Stichting Plaza Futura presenteert actuele cinematografie, van arthouse tot youtube. Stichting Plaza
Futura wil daarnaast de nieuwste ontwikkelingen volgen binnen ‘cinematografisch’ theater, waarbij
‘leven als in een film’, en ‘de stad als podium’ constanten zijn. De eigen locatie is daarbij uitvalsbasis,
maar (tijdelijke) presentatiepunten in de openbare ruimte zijn ook een uitdaging. De flexibele, gastvrije
medewerkers van Stichting Plaza Futura doen dit alles met kennis van zaken, enthousiast en
vernieuwend. Een aansprekende omgeving en verantwoord eten en drinken, in samenhang, leveren een
belangrijke bijdrage aan het gewenste eindresultaat: het publiek een inspirerende omgeving bieden voor
grensverleggende ervaringen in tijd en ruimte.
De bestuurssamenstelling
Klik hier voor een nadere uiteenzetting van de bestuurssamenstelling van Stichting Plaza Futura zoals
gepubliceerd op onze website. Onder het Voorwoord (pagina 2) en onder Governance (pagina 27) treft u
een toelichting aan van onze bestuurssamenstelling.
Onderstaand een korte weergave:
Bestuurders
Aantal bestuurders
Is er een directie/dagelijks bestuur?
College van bestuur
Naam en functie
Leden Raad van toezicht
Ad van Berlo
Pieter Hendrikse
Marjon van den Biggelaar
René de Lege
Constanze van Breemen - Koreman
Werknemers en vrijwilligers
Aantal werknemers
Aantal vrijwilligers
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Ilona Merkens – Barones van Heeckeren tot
Overlaer, voorzitter CvB en directeur
Voorzitter Raad van Toezicht
Secretaris Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
27 fte
39

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht ontvangen uitsluitend vacatiegelden per vergadering overeenkomstig een
gebruikelijke gemeentelijke regeling. Directeur-bestuurder van Stichting Plaza Futura ontvangt een
salaris op grond van de CAO Nederlandse Podia zijn. De beloning van het personeel van Stichting Plaza
Futura valt onder de CAO Nederlandse Podia.
Meer informatie:
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CAO Podiumkunsten

https://www.caonederlandsepodia.nl/

Verslag uitgeoefende activiteiten
Klik hier om de activiteiten van Stichting Plaza Futura nader te lezen in ons jaarverslag.
Financiële verantwoording
De publicatie van de financiële verantwoording houdt in dat vanaf 1 januari 2014 de financiële
verantwoording van boekjaren na 31 december 2011 elektronisch gepubliceerd moet zijn. De meest
recente jaarverslagen kunt u downloaden van onze website:
Klik hier voor de meest recente Jaarrekening van Stichting Plaza Futura
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