Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting 5 Media

Nummer Kamer van
Koophandel

7 6 4 9 9 6 4 2

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

Claude Debussylaan 46, 1082MD Amsterdam

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)

fivemedia.com

RSIN (**)

8 6 0 6 4 6 8 1 6

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Netherlands, Denmark, USA
4

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De Vere, L.O.

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Hermansen, A.D.

Algemeen bestuurslid

Van Leeuwen, C.S.P.

Overige informatie
bestuur (*)

Jointly authorised with other director(s).

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

The objective of Stichting 5 Media is to create an engaged community that acts to
shape a sustainable future. We want to inspire, encourage and empower people to
imagine, to connect and to take action in creating a brighter path forward

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?

As a non-profit, impact media foundation 5 Media offers:
1) Storytelling about sustainable initiatives that elevate awareness and ignite action;
2) Host events to connect and engage our community;
3) Offer support to scale sustainable initiatives with storytelling and grants.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

The Foundation is not yet actively engaged in searching for funds of its activities.
Funding is provided from the network of the Board and supports the going concern of
the Foundation for the coming years
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

In principle, all received funding and donations are directly used to promote and
support the objectives of the Foundation.

https://fivemedia.com/policy-plan-stichting-5-media/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

The role of management is on a voluntary basis for which no financial compensation is
provided.

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.

We refer to the management report included in the financial statements of 2021. See
url below.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://fivemedia.com

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

34.814

Financiële vaste activa

€

25.052

€

59.866

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

49.780

€

25.052

€

74.832

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

24.272

€

+

238.915

+
€

94.694

€

154.560

€

+

-1.230.139

+
€

-3.262.549

-1.230.139

35.231

€
70.422

-3.262.549

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

1.600.000

€

500.000

Kortlopende schulden

€

1.817.109

€

1.079.117

Totaal

€

154.560

€

348.978

274.146

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

348.978

We refer to the financial statements of 2021 for further disclosure.
https://fivemedia.com

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

250.296

€

165.542

Huisvestingskosten

€

38.303

€

17.783

Afschrijvingen

€

8.703

€

Financiële lasten

€

28.440

€

7.828

Overige lasten

€

571.519

€

884.840

Som van de lasten

€

2.032.410

€

1.164.209

Saldo van baten en lasten

€

-2.032.410

€

-1.164.209

€

1.135.149

+

88.216

+
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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.

We refer to the financial statements of 2021 for further disclosure.

https://fivemedia.com

Open

