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Balans per 31 december 2019 van de Stichting Kunst in Vrijheid
te Kortenhoef
Omschrijving

31-12-2019 25-05-2018
€
€

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

13.684,49

6.000,00

13.684,49

6.000,00

KORTLOPENDE SCHULDEN
Te retourneren donaties
Nog te betalen kosten

ACTIVA MINUS KORTLOPENDE SCHULDEN

-

-

13.684,49

6.000,00

6.000,00
7.684,49

6.000,00
-

13.684,49

6.000,00

EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Resultaat boekjaar 2018/2019

Winst- en verliesrekening 2018-2019 van de Stichting Kunst in Vrijheid
te Kortenhoef
2018-2019
€
OPBRENGSTEN
Donaties
Geretourneerde donaties

12.691,00
12.691,00

Uitgaven
Kick-off Lloyd Hotel
Drukwerk en kantoorkosten
Kosten website
Verzekering
Representatie
Reiskosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel
Kosten BTW

1.765,30
1.590,18
688,00
320,36
208,18
169,59
115,10
84,80
65,00
5.006,51

Overschot

7.684,49

Algemene toelichting
Algemeen
Dit jaarverslag is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat
dat uitgaat van de verkrijgingsprijs

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere
waarderingsgrondslag wordt vermeld. Baten en de hiermee samenhangende lasten worden
toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt.

Belastingen
De Stichting (ANBI) is niet belastingplichtig voor de BTW en drijft geen onderneming.

Personeelsgegevens
De Stichting heeft geenj personeel in dienst gehad. Het Bestuur werd gevormd door
vrijwilligers, zonder bezoldiging. Op beperkte schaal zijn gemaakte voorbereidingskosten
ten behoeve van de projecten gedeclareerd.

Toelichting op de balans per 31 december 2019
Liquide middelen
De liquide middelen staan vast op een rekening courant bij de ING-bank.

Toelichting op de winst- en verliesrekening
Donaties
De ontvangen donaties bedroegen € 12.691,- , zowel afkomstig
van 'goede doelen' instellingen als particulieren.
Kortenhoef, 31 maart 2020
Namens het Bestuur,
Drs C.Borrie, penningmeester
Drs J. Wertheim, voorzitter
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Balans per 31 december 2020 van de Stichting Kunst in Vrijheid
te Kortenhoef
Omschrijving

31-12-2020 31-12-2019
€
€

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

25,00

13.684,49

25,00

13.684,49

KORTLOPENDE SCHULDEN
Te betalen bankkosten

25,00
25,00

ACTIVA MINUS KORTLOPENDE SCHULDEN

-

-

13.684,49

EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Overige reserves
Resultaat boekjaar

6.000,00
7.684,49
-13.684,49
-

6.000,00
7.684,49
13.684,49

Winst- en verliesrekening 2020 van de Stichting Kunst in Vrijheid
te Kortenhoef

€

2020 2018/2019
€

OPBRENGSTEN
Donaties (excl. Stichtingskapitaal)
Geretourneerde donaties

37.950,00
-49.340,82
-11.390,82

12.691,00

491,68
788,01
25,00
555,10
226,88
88,16
152,00
-33,16
2.293,67

1.590,18
1.765,30
208,18
688,00
320,36
169,59
115,10
84,80
65,00
5.006,51

-13.684,49

7.684,49

12.691,00

Uitgaven
Drukwerk en kantoorkosten
Kick-off Lloyd Hotel
Representatie
Kosten website
Symposium
Verzekering
Reiskosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel
Diversen

Tekort/overschot

Algemene toelichting
Algemeen
Dit jaarverslag is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat
dat uitgaat van de verkrijgingsprijs

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere
waarderingsgrondslag wordt vermeld. Baten en de hiermee samenhangende lasten worden
toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt.

Belastingen
De Stichting (ANBI) is niet belastingplichtig voor de BTW en drijft geen onderneming.

Personeelsgegevens
De Stichting heeft geen personeel in dienst (gehad). Het Bestuur werd gevormd door
vrijwilligers, zonder bezoldiging. Op beperkte schaal zijn gemaakte voorbereidingskosten
ten behoeve van de projecten gedeclareerd.

Toelichting op de balans per 31 december 2020
Liquide middelen
De post liquide middelen betreft de rekening courant bij de ING-bank.

Te retourneren donaties
De Stichting is zeer terughoudend geweest in haar uitgavenbeleid. Korte tijd voor de
daadwerkelijke uitvoering van de projecten, te weten de twee symposia en de geplande
tentoonstellingen, zijn alle activiteiten opgeschort in verband met de uitbraak van het
Corona virus in Nederland. Waar mogelijk zijn geplande uitgaven stopgezet dan wel reeds
verrichte uitgaven zoveel mogelijk teruggevorderd.
Na twee jaar voorbereiding zijn er daadwerkelijk voorbereidingskosten gemaakt, die grotendeels konden worden gedekt uit giften die ter beschikking gesteld waren als startkapitaal.
De daarna resterende uitgaven , besteed conform de voor de projecten ingediende begrotingen en projectplannen, zullen in mindering worden gebracht op de te retourneren donaties. De Stichting kan ruim 96% van de donaties retourneren, waarbij de in
mindering gebrachte kosten verdeeld zijn naar rato van de gestorte donaties.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Donaties
De ontvangen donaties bedroegen € 50.641,00. De sponsoren omvatten zowel 'goede
doelen' instellingen als particulieren.

De kosten zullen tot € 6.000 vereffend worden met het Stichtingskapitaal
en, onder aftrek van de resterende kosten, zijn de ontvangen
projectsubsidies teruggegeven aan de subsidiegevers.
Kortenhoef, 31 december 2020,
Namens het Bestuur,
Drs C.Borrie, penningmeester
Drs J. Wertheim, voorzitter

