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1. Financieel Jaarverslag 

 

1.1 Balans 

Balans 01-01-2018 t/m 31-12-2018 

Code Omschrijving     Activa  Passiva 
1800 Donatie           123     
1900 Vlottende Middelen    22.259            
2000 Crediteuren         3.267   
2100 Debiteuren     36.335     
2200  Reservering projecten     58.594 
9999 Saldo                    3.144    
       __________________ 
        61.861 61.861 
 

1.2 Winst- en Verliesrekening 

Winst & Verlies 01-01-2018 t/m 30-06-2018 

Code Omschrijving        Verlies  Winst 
8000 Donaties                597 
8005  Fondsen          22.259 
8010 Subsidies 
8101    Reservering project Waardig Oud Zijn    22.259 
8102 Reservering project Jeugdgemeenteraad              0 
8202 Uitgaven project Waardig Oud Zijn               0 
8202 Uitgaven project Jeugdgemeenteraad              0 
8500 Oprichtingskosten Kunst4all         3.614 
8529 Kantoorkosten             127 
8530  Bankkosten          3.144  
8888 Saldo                 
          __________________ 
           26.000 26.000 
 

1.3 Toelichting 

De stichting is op 17 mei 2018 opgericht. Er zijn projecten opgezet waarvoor er fondsen worden 
geworven. De kosten voor de oprichting bestaan uit een oprichtingsakte, een kvk-inschrijving en 
het ontwerp van bedrijfsstijl (incl. logo, briefpapier, website). De donatie is door de oprichter 
geschonken. De kosten voor het ontwikkelen van de bedrijfsstijl zullen in de loop van het volgend 
boekjaar worden ondergebracht bij de communicatiekosten van de diverse projecten. Vooralsnog 
heeft de oprichter deze kosten voorgeschoten.  

De stichting is niet BTW-plichtig.  
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2. Inhoudelijk Jaarverslag 

De stichting is opgericht op 17 mei 2018. De raad van toezicht heeft twee keer met het bestuur 
vergaderd. In deze vergaderingen is de wijze van toezicht geregeld en is het halfjaarverslag 
goedgekeurd. Daarbij volgt de Raad van Toezicht de richtlijnen van de Code Cultural Governance 

Twee projecten zijn ontwikkeld. Voor deze projecten zijn fondsaanvragen gedaan. Dit zijn de 
projecten : 

1. Jeugdgemeenteraad Rotterdam, burgerschapsvorming & theater 

2. Waardig Oud Zijn – kunst voor en met mensen met dementie in de Hoeksche Waard 

Beide projecten worden uitgevoerd in 2019. In 2018 is wel een start gemaakt met de 
voorbereidingen. 

Daarnaast is het Project Taaldromen in ontwikkeling. Dit is een project voor laaggeletterden 
autochtonen (NT1).  Het doel is om op coachende wijze weer plezier in lezen in schrijven te krijgen 
en te werken aan de eigen taaldoelen.  

 

3. Waarderingsgronden 

3.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  De bepaling van het 
resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Doelstelling 
Het doel van Stichting Kunst4all is het bevorderen van de cultuurparticipatie door het maken van 
kunst met en voor groepen mensen die niet vaak met kunst in aanraking komen.  

Structuur van de onderneming 
In het verslagjaar werd de stichting bestuurd door mw. M. de Wit. In de Raad van Toezicht hadden 
zitting in het verslagjaar Mw. L. G. O’Mahony, Mw. M.A. de Hoop, Mw. F. El Yousfi, Mw. M. van den 
Heuvel. 

3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.  

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter 
vrije beschikking staan, dan wordt daarmee bij de waardering rekening gehouden. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de 
balansdatum  bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. 

3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaat wordt 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Inkomsten 
Onder inkomsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 
zoals toegezegd met betrekking tot de projecten in het verslagjaar.   

Kosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan de projecten in het verslagjaar. 

 


