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Verslag van het bestuur

Aanbieding jaarrekening

Door het bestuur vastgestelde begroting in verkorte vorm (in euro's):

Baten

Kunstprogramma

Overige opbrengsten

Lasten

Bestuur

Personeelskosten

Overige kosten

Kunstprogramma kosten

Financiële lasten

Saldo

77.200                                           

-                                                     

De Stichting Kunstfort Activiteiten is op 3 november 2016 opgericht en heeft een beleidsbepalend

bestuur dat voldoet aan de 23 aanbevelingen van de door het ministerie van OCW opgerichte

werkgroep Cultural Governance. Het bestuur bestaat uit Mathias Lehner (voorzitter), Xander Karskens

(secretaris) en Radna Rumping (penningmeester).

14.400                                           

146.700                                         

243.100                                         

200                                                

243.300                                         

4.800                                             

Bestuur en directie van de Stichting Kunstfort Activiteiten te Vijfhuizen bieden u hierbij de jaarrekening

over 2016 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans en een staat van baten en lasten die beiden zijn

voorzien van een toelichting alsmede de overige gegevens. 

2.300                                             

Het bestuur en de directie bedanken verder alle vrijwilligers, sponsors, betrokkenen en 

medewerkers voor hun bijdrage en inzet!

2017

241.000                                         
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Verslag van het bestuur

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2016 is gecontroleerd door IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V. te Haarlem.

De door dit kantoor afgegeven controleverklaring is bij deze jaarrekening gevoegd.

Het bestuur van de Stichting Kunstfort Activiteiten heeft de jaarrekening over 2016 vastgesteld

in haar vergadering van 11 april 2017.

Vaststelling van de jaarrekening strekt tot décharge van de penningmeester voor het in 2016

gevoerde financiële beheer. 

Voorzitter, Penningmeester,

M. Lehner R. Rumping

Secretaris,

X.J. Karskens

Vijfhuizen, 11 april 2017

    Jaarverslag 2016 Stichting Kunstfort Activiteiten Pagina 3 van 16      



KENGETALLEN

## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! #### #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##

Stichting Kunstfort Activiteiten Begroting

2016 2016 2015#VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW!

Vermogensstructuur

Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans kan de vermogensstructuur als 

volgt worden weergegeven:

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 28.305              -                    

Liquide middelen (vrij besteedbaar) 3.010                -                        

31.315              -                    

Kortlopende schulden (36.344)             -                    

Liquiditeitssaldo (werkkapitaal) (5.029)               -                    

Vastgelegd op lange termijn

Eigen vermogen 5.029                -                    

Langlopende schulden -                    -                    

5.029                -                    

Activiteiten en resultaten

Baten 32.163              32.200              -                    

Lasten 37.192              37.200              -                    

Exploitatie saldo (EBITDA) (5.029)               (5.000)               -                    

idem uitgedrukt in percentage -15,6% -15,5%

ten opzichte van baten

## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##
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ACTIVA

Stichting Kunstfort Activiteiten

Balans per 31 december (voor resultaatbestemming) 2016 2015## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen op verbonden partijen 22.624              -                        

Overige vorderingen en overlopende activa 5.681                -                        

28.305              -                        

Liquide middelen 3.010                -                        

Totaal vlottende activa 31.315              -                        

Totaal activa 31.315              -                        

## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##

    Jaarverslag 2016 Stichting Kunstfort Activiteiten Pagina 5 van 16      



BALANS PASSIVA

## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! #### #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##

Stichting Kunstfort Activiteiten

Balans per 31 december (voor resultaatbestemming) 2016 2015## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##

Eigen vermogen

Resultaat boekjaar (5.029)               -                        

(5.029)               -                        

Kortlopende schulden

Belasting en premies soc verzekeringen 4.289                -                        

Overige schulden en overlopende passiva 32.055              -                        

36.344              -                        

Totaal passiva 31.315              -                        

## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! #### #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##

Stichting Kunstfort Activiteiten Begroting

Staat van baten en lasten over 2016 2016 2015#VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW!

Baten

Kunstmanifestatie subsidies 32.163              32.200              -                    

32.163              32.200              -                    

Lasten

Kunstmanifestatie kosten 18.859              19.400              -                    

Bestuurskosten 250                   250                   -                    

Personeelskosten 14.097              14.500              -                    

Projecten 1.304                1.250                -                    

Algemene kosten 1.834                1.800                -                    

Overige lasten 848                   -                    

37.192              37.200              -                    

Exploitatie saldo (5.029)               (5.000)               -                    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -                    -                    -                    

Rentelasten en soortgelijke kosten -                    -                    -                    

Financiële baten en lasten -                    -                    -                    

Nadelig saldo voor bestemming (5.029)               (5.000)               -                    

Resultaatbestemming

Onttrekking aan de algemene reserve 5.029                5.000                -                    

Resultaat na bestemming -                    -                    -                    

## #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ## #VERW! ##
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KASSTROOMOVERZICHT

710 710 710 710 710 710 710 710710 710 710 710 710 710 710 710

710 Stichting Kunstfort Activiteiten

710 2016 2015710 710 710 710 710 710 710 710

710

710

710 Exploitatiesaldo (5.029)          -               

710

710 Aanpassing voor:

710 - afschrijving materiële vaste activa -               -               

710 - mutatie voorzieningen -               -               

710 -               -               

710

710 Veranderingen in werkkapitaal:

710 - vorderingen (28.305)        -               

710 - kortlopende schulden 36.344         -               

710 8.039           -               

710

710 Ontvangen intrest -               -               

710 Betaalde bankkosten -               -               

710 -               -               

710 Kasstroom uit operationele activiteiten 3.010           -               

710

710

710 Investeringen materiële vaste activa -               -               

710

710 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -               -               

710

Opname langlopende lening o/g -               -               

Uitname langlopende lening u/g -               -               

710 -               -               

710 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -               -               

710

710

710 Netto kasstroom 3.010           -               

710

710

710 Liquide middelen

710  - per 31 december 2014 -               -               

710  - per 31 december 2015 -               -               

710  - per 31 december 2016 3.010           -               

710 Mutatie liquide middelen 3.010           -               

710710 710 710 710 710 710 710 710
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## #VERW! #VERW! #VERW! ## #### #VERW! #VERW! #VERW! ## ##

Toelichting op de jaarrekening## #VERW! #VERW! #VERW! ## ##

Algemene grondslagen

Personeel

Activiteiten

Waardering en resultaatbepaling

Historische kostprijs 

De jaarrekening is opgesteld op basis van het historisch kostprijsbeginsel. 

Balans

Algemeen

Kortlopende vorderingen en schulden

Staat van baten en lasten

Algemeen 

Verantwoording baten

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

C1 "Kleine organisaties zonder winststreven". Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover van 

toepassing onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen.

De Stichting is opgericht op 3 november 2016 met als doel het realiseren van een centrum voor beeldende 

kunst onder de naam Kunstfort Vijfhuizen. De Stichting is gevestigd in Vijfhuizen gemeente 

Haarlemmermeer.

De Stichting heeft 3 personeelsleden artistiek directeur (0,6 fte), coördinator (0,6 fte) 

en assistent coördinator (0,1 fte)) in dienst (ultimo 2015: 3) en werkt verder met kort tijdelijken.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische 

voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld.

Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen 

naar de stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen 

de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben 

een looptijd korter dan 1 jaar tenzij anders vermeld.

Het saldo van baten en lasten over het jaar wordt bepaald, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. De baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, terwijl 

de lasten worden opgenomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
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#VERW! #VERW! ##### #VERW! # #VERW! # #VERW! # #VERW! # #VERW!#VERW! #VERW! ##### #VERW! # #VERW! # #VERW! # #VERW! # #VERW!

Toelichting op de balans per 31 december#VERW! #VERW! ##### #VERW! # #VERW! # #VERW! # #VERW! # #VERW!

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op verbonden partijen

Rekening courant St. Kunstfort Beheer

Totaal

Overige vorderingen en overlopende activa

Omzetbelasting

Vooruitbetaalde/nog te ontvangen bedragen

Totaal

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

TRIODOS bank 7866.72.226 (rekening courant)

TRIODOS bank 220.51.26.555 (spaarrekening) 

Totaal -                  

3.010              -                 

3.010              

-                 -                 

2016

5.681              

2015

1.163              -                 

22.624            -                 

-                  

22.624            -                  

2015

-                 

2015

2016

2016

4.518              
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Toelichting op de balans per 31 december

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belasting en premies sociale verzekeringen 2016 2015

Af te dragen loonheffing 1.677            -                

Af te dragen sociale lasten 1.018            -                

Af te dragen zorgverzekering 606               -                

Af te dragen pensioenpremie 988               -                

Totaal 4.289             -                 

Overlopende passiva 2016 2015

Vooruitontvangen Provincie Noord Holland 20.000          

Vooruitontvangen gemeente Haarlemmermeer 2.500            -                

Overige ontvangen bijdragen 2.570            -                

Totaal 25.070           -                 

Overige schulden 2016 2015

Nog te betalen vakantiegeld 2.261             -                

Nog te ontvangen facturen 4.724             -                

Totaal 6.985             -                 
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#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

Toelichting op de staat van baten en lasten#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

BATEN

Kunstactiviteiten subsidies 2016 Begroting 2015

Gemeente Haarlemmermeer 32.163          32.200          -                

Totaal 32.163          32.200          -                

LASTEN

Kunstmanifestatie kosten 2016 Begroting 2015

Algemene kosten 542               400               -                

Promotie catalogus drukwerk 3.394            3.500            -                

Artists in residence 5.010            5.000            -                

Curator, artistiek leider manifestaties 585               750               -                

Kunstenaars 3.058            3.000            -                

Technische assistentie manifestaties 4.112            4.250            -                

Vrijwilligers 2.158            2.500            -                

Totaal 18.859          19.400          -                

Bestuurskosten 2016 Begroting 2015

Bestuursvergoeding 250                250                -                 

Totaal 250                250                -                 

Aantal bestuursleden per einde boekjaar: 3

Personeelskosten 2016 Begroting 2015

Salarissen 11.669          11.750          -                

Sociale lasten 1.624            1.750            -                

Pensioenlasten 557               750               -                

13.850          14.250          -                

Bijkomende personeelskosten 247               250               -                

Totaal 14.097          14.500          -                

Aantal personeelsleden per einde boekjaar: 3 (directeur, coördinator en assistent samen 1,3 fte),
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#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

Toelichting op de staat van baten en lasten#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

Projecten 2016 Begroting 2015

Educatie 1.304            1.250            -                

Totaal 1.304             1.250             -                 

Algemene kosten 2016 Begroting 2015

Verzendkosten, kantoorartikelen en contributies 50                 -                -                

Advieskosten 440               450               -                

Telecommunicatie genieloods 344               350               -                

Accountantskosten 1.000            1.000            -                

Totaal 1.834             1.800             -                 

Overige lasten 2016 2015

Overige lasten 848               -                

Totaal 848                -                 
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#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

#VERW!

Overige gegevens #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn in dit kader geen verplichtingen te vermelden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden.

Bestemming van het saldo

te onttrekken aan de algemene reserve.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 11 april 2017 besloten het nadelig saldo over het boekjaar
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#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!
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#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant#VERW! #VERW! #VERW! #VERW!
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