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De stichting is sinds 1 januari 2016 een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBi) en ook een culturele ANBI

RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8546 14 382

IBAN-nummer NL50 RABO 0301 2922 13

Jaarverslag 2017
inclusief jaarrekening



Activa 2017 2016 Passiva 2017 2016

Vermogen 7.348,93 72,82

Inventaris Crediteuren

inventaris 3-5 jaar 3.599,75 Nog tebetalen 1.425,00

Vorderingen

Vordering op PBC 2.204,58

Bankrekeningen

NL50 RABO 0301 2922 13 2.969,60 72,82

8.773,93 72,82 8.773,93 72,82

Balans in euro's per 31 december



Algemeen

Activa

 €                 -   

 €      3.599,75 

 €                 -   

 €      3.599,75 

 €      3.599,75 

 €      1.799,88 

Prins Bernhard cultuurfonds startbijdrage publiciteitskosten  (max € 2.500)  €         404,70 
Totaal  €      2.204,58 

Bankrekeningen 

Passiva

Vermogen

Vermogen per ultimo vorig boekjaar 72,82€            

Vermogen per einde boekjaar 7.348,93€       

Resultaat 2017 7.276,11€       

Tegoed op bankrekening NL50 RABO 0301 2922 13 bij de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.

Investeringen in 2017

Boekwaarde per 31 december 2016

Boekwaarde per 31 december 2017 

Afschrijvingen 2017

specificatie investeringen in 2017

2x occasion System One Audio D-sat1 sub met wielen en hoezen setprijs € 3.599,75

Prins Bernhard cultuurfonds 50% van de investering in installatie (max € 2.500)

Aanschafwaarde 

Inventaris

Toelichting op de balans per 31 december

Crediteuren

Opgenomen is een per 31 december te betalen rekening voor het optreden van Dolleboelja en de leges voor kunst voor 

kids/kunstexpositie.

Vorderingen



Inkomsten

2.440,00€       -€                

891,00€          -€                

7.500,00€       -€                

2.204,58€       -€                

13.035,58€     -€                

Overige inkomsten

Giften en donaties 5.050,00€       -€                

Totaal aan inkomsten 18.085,58€     -€                

Uitgaven

8.617,94€       

664,98€          

916,64€          

281,20€          

198,21€          127,50€          

130,50€          

10.809,47€     127,50€          

Afschrijvingen -€                

Resultaat 7.276,11€       -127,50€         

Publiciteitskosten

Kunst voor kids

Huur stoelen

Verblijfskosten

Administratiekosten/bankkosten

Ticketverkoop

Sponsoring kunst voor kids

Subsdie Gemeente Zutphen Programmering

Bijdrage PrinsBernhard cutluurfonds

Artiestengages

Inkomsten en uitgaven in 2017 (met vergelijkende cijfers 2016)

2017 2016



In het voorjaar 2017 maakte de stichting een doorstart, na een periode met nagenoeg geen activiteiten.

Dit leidde tot de ontwikkeling van een beperkt programma vanaf de vakantieperiode in 2017. 

Eind 2017 stelden we vast dat we veel geleerd hadden en dat voor een succesvol programma andere wegen moeten worden

ingeslagen. Met de geleerde lessen zetten we een gevarieerder programma op voor het nieuwe jaar.

We slaagden erin om in 2017 middelen te werven om enerzijds de kosten te drukken, en te bouwen aan een goed programma.

Ook voor 2018 blijft het van belang voortdurend aandacht te hebben voor de inkomsten. Het doel is om op termijn voldoende

middelen te hebben om zelfstandig het programma te kunnen organiseren.

De stichting organiseerde in 2017:

 Kunst voor kids; kinderen maakten van afval kunstwerken

 Vanaf september een maandelijkse voorstelling onder de titel PUUR CULTUUR.

In 2017 was de stichting sterk afhankelijk van de bijdrage van de gemeente Zutphen. De bijdragen van het Prins Bernhard

Cultuurfonds helpen ons om de aanwezig installatie te verbeteren en om publiciteit te generen.

Een gift van € 5.000,- zorgde voor extra liquide middelen, waarmee we eind 2017 de bijdrage van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds konden voorfinancieren. 

De stichting is niet btw-plichtig en kan derhalve de betaalde btw niet terugvorderen.

De optredende artiesten speelden allen eigen nummers of zorgden zelf voor de afdracht aan BUMA/Stemra.

De artiestengages zijn allen betaald op basis van de zogenaamde uitkoop regeling, waarmee de artiesten of hun theaterbureau

verantwoordelijk is voor de afdracht van belastingen en sociale premies. Ze maakten derhalve geen gebruik van de 

artiestenregeling.

Nadere toelichting op de inkomsten en uitgaven in 2017


