
financieel administratieve dienstverlening

(033) 299 07 77
info@vantiggelenfad.nl
www.vantiggelenfad.nl

Zwarteweg 28 B
3833 AL Leusden

KvK 67039391
BTW NL856804411B01
IBAN NL30 ABNA 0408 5941 87

Stichting De Cultuurbrigade
Amersfoort 

Rapport inzake
jaarstukken 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

22 mei 2020



financieel administratieve dienstverlening

Stichting De Cultuurbrigade
Amersfoort

Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapport
Opdracht 4
Samenstellingsverklaring van de accountant 4
Algemeen 5

Bestuursverslag
Bestuursverslag 8

Jaarrekening
Balans per 31 december 2019 12
Staat van baten en lasten over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 14
Kasstroomoverzicht over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 15
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 17
Toelichting op de balans 21
Toelichting op de staat van baten en lasten 26

2



financieel administratieve dienstverlening

Stichting De Cultuurbrigade
Amersfoort

Accountantsrapport

3



financieel administratieve dienstverlening

(033) 299 07 77
info@vantiggelenfad.nl
www.vantiggelenfad.nl

Zwarteweg 28 B
3833 AL Leusden

KvK 67039391
BTW NL856804411B01
IBAN NL30 ABNA 0408 5941 87

Aan het bestuur van
Stichting De Cultuurbrigade
Zuidsingel 16
3811 HA  Amersfoort

Leusden, 22 mei 2020 

Geacht bestuur,

Opdracht 

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samen-
stellingsverklaring.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 1 januari 2019 tot en met 31
december 2019 van Stichting De Cultuurbrigade te Amersfoort.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting De Cultuurbrigade te Amersfoort is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en
de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 met de
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Stichting De Cultuurbrigade.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Algemeen

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 01.05.2018 / 31.12.2018 zijn ontleend
aan het rapport van Stichting De Cultuurbrigade, zoals opgesteld d.d. 30 oktober 2019.

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering
voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Wijziging boekjaar in 2018

In de oprichtingsstatuten van de stichting is in artikel 9 lid 1 opgenomen dat het boekjaar gelijk is
aan het kalenderjaar. Vanwege het seizoensgebonden karakter waarin de activiteiten in het
verleden plaatsvonden is echter vanaf de oprichting van de stichting een afwijkend boekjaar
gehanteerd lopend vanaf 1 mei tot en met 30 april van het daarop volgende jaar.

Door de toename van het aantal activiteiten alsmede het doorlopende karakter van de activiteiten
heeft het bestuur van de stichting besloten over gaan op het boekjaar zoals opgenomen in de
oprichtingsstatuten. Om hierbij te kunnen aansluiten is er derhalve eenmalig sprake van een
verkort boekjaar lopend vanaf 1 mei 2018 tot en met 31 december 2018.

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 11 mei 2012, verleden voor notaris mr. E.D. Visscher werd de stichting per
genoemde datum opgericht.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 01.05.2018 / 31.12.2018 op 30 oktober 2019 vastgesteld.
Het nettoresultaat over het boekjaar 01.05.2018 / 31.12.2018 bedroeg € (23.992).

Belastingplicht

De stichting is in het boekjaar niet beplastingplichtig voor de omzetbelasting, loonbelasting en
vennootschapsbelasting.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

Volgens artikel 9 lid 3 van de statuten worden de jaarstukken vastgesteld door het bestuur. Door
het nemen van een bestuursbesluit in een bestuursvergadering zoals vastgelegd in artikel 5 van de
statuten wordt de bestemming van het resultaat vastgesteld.

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting De Cultuurbrigade binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396
Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het bestuursverslag geen verklaring
omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd. 
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Ondertekening van het accountantsrapport

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.

Leusden, 22 mei 2020

Van Tiggelen FAD B.V.

M. van Tiggelen AA RB
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Bestuursverslag

Algemene informatie

Het bestuursverslag over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 ligt ter inzage
ten kantore van de rechtspersoon.

De stichting De Cultuurbrigade is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de kamer van
Koophandel onder nummer 55285945. 

Per 1 januari 2020 heeft er een volledige bestuurswisseling plaatsgevonden. Per 22 april 2020 was
de bestuurssamenstelling als volgt:
- W. Volmer, voorzitter
- T.E. Kaijzer, secretaris
- E.W. Meuwissen, penningmeester
In het verslag jaar is het (voormalige) bestuur een aantal malen in vergadering bijeen geweest. De
bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

De activiteiten

In het verslagjaar 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
1. Gluren bij de buren (uitvoering alsmede voorbereidende werkzaamheden 2020)
2. Struinen in de tuinen (uitvoering alsmede voorbereidende werkzaamheden 2020)
3. Volmolen (uitvoering alsmede voorbereidende werkzaamheden 2020)
4. Koningsdag (uitvoering)

De doelstelling

De stichting heeft onder andere tot doel:
a. het (doen) organiseren van culturele producties; 
b. het (doen) ondersteunen van jonge talentvolle kunstenaars, onder andere op het gebied van
muziek, dans en theater; 
c. het (doen) leveren van een bijdrage aan het leefklimaat van de desbetreffende stad door
ontmoeting te stimuleren; 
d. het (doen) creëren van een podium, publiek en draagvlak voor de Amateurkunst en hierdoor
een bijdrage leveren aan het cultureel klimaat van de desbetreffende stad; 
e. het (doen) leveren van een bijdrage aan het popklimaat van de desbetreffende stad.

Het beleid dat de doelstelling nastreeft

In de basis zet de stichting zich in voor de realisatie van de volgende doelen:
1. Podiumplek creëren;
2. Verbinding in de wijk;
3. Talentontwikkeling.
Hierbij streeft de stichting naar een landelijke dekking, ten einde podiumplekken te realiseren door
het hele land, waarbij cultuur als verbinder dient. Daarnaast zet de stichting zich in om (latent)
talent een verdere springplank te bieden.
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Het belang van werkzaamheden van vrijwilligers

Gedurende het jaar zijn vele vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de projecten van de
stichting. Denk aan vrijwilligers die zich inzetten om promotiemateriaal te verspreiden, meehelpen
met de organisatie of de projecten vast te leggen in beeld en geluid, maar niet ten minste behoren
tot deze vrijwilligers de circa 1.000 verschillende tuin- en huiskamereigenaren die hun
privédomein ombouwen tot podium tijdens de evenementen, maar ook gastheer/gastvrouw zijn
voor een dag. Zij nemen een gedeelte van de bezoekerswerving op zich. Daarnaast bestaat de
gemiddelde act uit 4 leden die vrijwillig een optreden verzorgen. 

Financiële informatie

In het verslagjaar 2019 zijn de omvang van de activiteiten verder toegenomen en de verwachting
is dat deze trend zich in de komende jaren zal blijven ontwikkelen. Met de groei van de
activiteiten heeft tevens groei en herstructurering van het (ondersteunende) team plaatsgevonden.
Daarnaast is verder geïnvesteerd in de optimalisatie van systemen en werkwijze ten behoeve van
het doorvoeren procesverbeteringen.

Zo is onder andere het besluit genomen dat Stichting De Cultuurbrigade vanaf 1 januari 2020 de
productie en realisatie van de projecten direct door Stichting De Cultuurbrigade te laten
uitvoeren. Hierbij wordt het bestaande projectteam dat nu via productiepartner Kultlab werkt aan
de projecten, direct door Stichting De Cultuurbrigade ingeschakeld voor freelance
werkzaamheden. In de praktijk betekent dit dat kennis en ervaring behouden blijft. Ook kan op
deze wijze uniformiteit en efficiëntie worden bewerkstelligd.

Over het verslagjaar 2019 is er een batig saldo behaald ten bedrage van € 13.966 en wordt geheel
toegevoegd aan de algemene reserve. Dit batige saldo is verklaarbaar door de toegnomen omvang
van de activiteiten en de daarmee samenhangende hogere bijdragen van derden ten behoeve van
de financiering van de projecten.

De tijdelijke broedplaats de Volmolen zal per 1 januari 2020 haar verwachte definitieve
bestemming krijgen. Hiermee zijn de werkzaamheden van de Stichting De Cultuurbrigade rond de
Volmolen afgerond.

Informatie over voornaamste risico's en onzekerheden

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is duidelijk dat COVID-19 een grote impact heeft op
de gehele culturele sector. 

Als organisatie houden we de officiële berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten.
Wat mag er wel en niet in de aankomende periode? Met welke factoren moeten rekening worden
gehouden en hoe passen we hier continue ons beleid op aan?

Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de projecten Struinen in de Tuinen als
Gluren bij de Buren beide in beginsel niet verplicht zijn tot vergunningverlening. Hoewel officiële
berichten ten tijde van het uitbrengen van de jaarrekening alleen vergunningplichtige evenementen
verbieden tot 1 september 2020 heeft het bestuur besloten om Struinen in de Tuinen, dat op 5 juli
2020 zou plaats vinden, uit te stellen tot 6 september 2020. Met het oog op maatschappelijk
belang en veiligheid wordt voorzien dat begin juli te vroeg is om het evenement te laten
plaatsvinden. Alle stakeholders en subsidieverleners zijn hierover gecontacteerd en hebben hun
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Balans per 31 december 2019 
(na voorstel resultaatverdeling)

31.12.2019 31.12.2018
€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 7.064 8.907

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 2.100 0
Overige vorderingen en overlopende
activa

3 

136.879 92.070

138.979 92.070

Liquide middelen 4 67.474 91.132

213.517 192.109

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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31.12.2019 31.12.2018
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 5 46.629 32.663

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

6 

22.581 315
Overige schulden en overlopende
passiva

7 

144.307 159.131

166.888 159.446

213.517 192.109

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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Staat van baten en lasten over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 

01.01.2019 / 31.12.2019 01.05.2018 / 31.12.2018
€ € € €

Baten 8 429.945 34.213
Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa 9 1.843 307
Huisvestingskosten 10 10.500 9.000
Belangenbehartigingskosten 11 9.517 10.633
Kantoorkosten 12 5.646 6.458
Algemene kosten 13 7.662 1.408
Organisatiekosten 14 209.531 0
Projectkosten 15 170.338 30.327

Totaal van som der lasten 415.037 58.133

Saldo voor financiële baten en
lasten 14.908 (23.920)

Financiële baten en lasten 16 (942) (72)

Totaal van som der baten en lasten 13.966 (23.992)

Resultaatbestemming

Algemene reserve 13.966 (23.992)

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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Kasstroomoverzicht
over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 

01.01.2019 / 31.12.2019 01.05.2018 / 31.12.2018
€ € € €

Totaal van kasstroom uit
operationele activiteiten

Saldo voor financiële baten en lasten 14.908 (23.920)

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 1.843 307

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van debiteuren 2  (2.100) 0
Afname (toename) van overige
vorderingen 3  (44.809) (66.070)
Toename (afname) van overige
schulden 7.442 53.352

(39.467) (12.718)

Totaal van kasstroom uit
organisatie-operaties

(22.716) (36.331)

Betaalde interest (942) (72)

Totaal van kasstroom uit
operationele activiteiten

(23.658) (36.403)

Totaal  van kasstroom uit
investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste
activa 0 (9.214)

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

(23.658) (45.617)

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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01.01.2019 / 31.12.2019 01.05.2018 / 31.12.2018
€ €

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de
periode 91.132 136.749
Toename (afname) van geldmiddelen (23.658) (45.617)

Geldmiddelen aan het einde van de
periode 67.474 91.132

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Cultuurbrigade is feitelijk en statutair gevestigd op Zuidsingel 16, 3811 HA te
Amersfoort en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 55285945.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting De Cultuurbrigade bestaan voornamelijk uit:
a. het (doen) organiseren van culturele producties in de breedste zin van het woord;
b. het (doen) ondersteunen van jonge talentvolle kunstenaars, onder andere op het gebied van
muziek, dans en theater;
c. het (doen) leveren van een bijdrage aan het leefklimaat van de desbetreffende stad door
ontmoeting te stimuleren;
d. het (doen) creëren van een podium, publiek en draagvlak voor de Amateurkunst en hierdoor
een bijdrage leveren aan het cultureel klimaat van de desbetreffende stad;
e. het (doen) leveren van een bijdrage aan het popklimaat van de desbetreffende stad;
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting De Cultuurbrigade is feitelijk gevestigd op Zuidsingel 16, 3811 HA te Amersfoort.

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW, Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen zoals uitgevaardigd door en de overige stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande boekjaar.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen
en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling
per balanspost.

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld
op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan
de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve heeft als doel om toekomstige specifieke activiteiten te bekostigen
waarvoor geen bijdragen of juist specifiek voor dat doel bestemde bijdragen van derden
beschikbaar zullen worden gesteld en om te eventuele tekorten ten aanzien van de geplande
activiteiten te kunnen aanvullen indien op enig moment de lasten de baten overstijgen.

Algemene reserve

De algemene reserve heeft als doel om eventuele tekorten ten aanzien van de geplande
activiteiten te kunnen aanvullen indien op enig moment de lasten de baten overstijgen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden
gewaardeerd tegen de reële waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige
baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet
bestede gelden verwerkt in de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een
onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding
(last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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Verstrekte subsidies en giften

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde
subsidies, giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor de financiering van activiteiten en de
eigen organisatie.

Lasten

Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop
zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een
looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een
geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Behoort bij accountantsrapport d.d. 22-05-2020
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Toelichting op de balans

31.12.2019 31.12.2018
€ €

1  Materiële vaste activa

Inventaris 7.064 8.907

Materiële vaste activa

Inventaris
€

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 9.214
Cumulatieve afschrijvingen (307)

Boekwaarde per
1 januari 2019 8.907

Mutaties 

Afschrijvingen (1.843)

Saldo mutaties (1.843)

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 9.214
Cumulatieve afschrijvingen (2.150)

Boekwaarde per
31 december 2019 7.064

Afschrijvingspercentages 20%

31.12.2019 31.12.2018
€ €

2  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 2.100 0
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31.12.2019 31.12.2018
€ €

3  Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde projectenkosten 99.700 87.434
Nog te ontvangen creditnota's 36.179 0
Te vorderen bijdragen bedrijven, verenigingen, stichtingen en overige
fondsen 1.000 3.400
Vooruitbetaalde advieskosten 0 908
Te vorderen subsidies overheden 0 288
Vooruitbetaalde verzekeringspremies 0 40

136.879 92.070

De overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

31.12.2019 31.12.2018
€ €

4  Liquide middelen

ING Bank N.V., rekening-courant 41.221 64.892
ING Bank N.V., spaarrekening 26.253 26.240

67.474 91.132

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

5  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven: 

Stichtings-
vermogen

€

Stand per 1 januari 2019
32.663

Mutatie uit resultaatverdeling 13.966

Stand per 31 december 2019 46.629
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31.12.2019 31.12.2018
€ €

Stichtingsvermogen

Algemene reserve 31.124 7.158
Bestemmingsreserve Samenwerkingsprogramma talent en culturele
instellingen 14.155 14.155
Bestemmingsreserve Politiek culturele evenementen 1.350 1.350
Bestemmingsreserve Positionering podiumplek 0 10.000

46.629 32.663

2019 2018
€ €

Algemene reserve 
Stand per 1 januari 7.158 31.150
Resultaatverdeling 13.966 (23.992)
Overboeking van andere reserves 10.000 0

Stand per 31 december 31.124 7.158

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve Samenwerkingsprogramma talent en culturele instellingen
Stand per 1 januari 14.155 14.155
Mutaties 0 0

Stand per 31 december 14.155 14.155

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve Politiek culturele evenementen
Stand per 1 januari 1.350 1.350
Mutaties 0 0

Stand per 31 december 1.350 1.350
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2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve Positionering podiumplek
Stand per 1 januari 10.000 10.000
Overboeking naar andere reserves (10.000) 0

Stand per 31 december 0 10.000

31.12.2019 31.12.2018
€ €

6  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 22.581 315

31.12.2019 31.12.2018
€ €

7  Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen overheden t.b.v. projecten "GB" 59.675 0
Nog te betalen organisatiekosten 39.312 0
Vooruitontvangen bijdragen bedrijven, verenigingen, stichtingen en
overige fondsen t.b.v. projecten "GB" 18.300 2.000
Vooruitontvangen bijdragen overheden t.b.v. projecten "ST" 14.500 77.000
Nog te verrekenen bedragen 11.309 77.106
Accountantskosten 1.211 605
Nog te betalen licentievergoedingen 0 2.420

144.307 159.131

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa

Ten behoeve van de financiering van de projecten voor het komende boekjaar zijn door bedrijven,
verenigingen, stichtingen en overige fondsen op balansdatum bijdragen toegezegd voor een
bedrag van in totaal € 43.800. Op balansdatum is hiervan € 18.300 reeds ontvangen.

Ten behoeve van de financiering van de projecten voor het komende boekjaar zijn door overheden
op balansdatum bijdragen toegezegd voor een bedrag van in totaal € 130.763. Op balansdatum is
hiervan € 74.175 reeds ontvangen.
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Gebeurtenissen na Balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld dienen te
worden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
01.01.2019 /

31.12.2019
01.05.2018 /

31.12.2018
€ €

8  Baten

Ontvangen subsidies overheden 214.103 14.698
Ontvangen bijdragen bedrijven, stichtingen, verenigingen en overige
fondsen 149.670 8.478
Ontvangen bijdragen particulieren 66.172 11.037

429.945 34.213

Bezoldiging bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het verslagjaar zijn er geen werknemers in dienst geweest bij de stichting (voorgaand
verslagjaar: geen).

01.01.2019 /
31.12.2019

01.05.2018 /
31.12.2018

€ €

9  Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten inventaris 1.843 307

01.01.2019 /
31.12.2019

01.05.2018 /
31.12.2018

€ €

10  Huisvestingskosten

Overige huisvestingskosten 10.500 9.000
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01.01.2019 /
31.12.2019

01.05.2018 /
31.12.2018

€ €

11  Belangenbehartigingskosten

Marketingkosten 5.375 5.445
Kantinekosten 4.142 3.665
Reclame- en advertentiekosten 0 1.523

9.517 10.633

01.01.2019 /
31.12.2019

01.05.2018 /
31.12.2018

€ €

12  Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 3.995 6.278
Kosten automatisering 1.651 180

5.646 6.458

01.01.2019 /
31.12.2019

01.05.2018 /
31.12.2018

€ €

13  Algemene kosten

Advieskosten 5.627 242
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 1.828 859
Advieskosten 145 97
Assurantiepremie 62 210

7.662 1.408
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01.01.2019 /
31.12.2019

01.05.2018 /
31.12.2018

€ €

14  Organisatiekosten

Kosten inhuur overigen 153.043 0
Realisatie en risico organisatie 20.996 0
Kosten inhuur leiding 14.939 0
Overheadkosten organisatie 11.770 0
Algemene projectkosten 7.898 0
Vrijwilligersvergoeding 885 0

209.531 0

01.01.2019 /
31.12.2019

01.05.2018 /
31.12.2018

€ €

15  Projectkosten

Project "Struinen in de tuinen" 62.417 20.789
Project "Gluren bij de buren" 57.575 9.538
Project "Volmolen" 45.500 0
Project "Koningsdag" 4.846 0

170.338 30.327

Vanaf boekjaar 2017/2018 zijn de projecten uitbesteed waarbij de projectkosten bij de
organisatiepartij liggen waaraan de organisatie is uitbesteed en waar alle inkopen worden verricht.

01.01.2019 /
31.12.2019

01.05.2018 /
31.12.2018

€ €

16  Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten (942) (72)
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