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RAPPORT



1                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2016 

€ €

31-12-2015

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 39.611 39.724

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 18.855 11.311
Liquide middelen 21.111 28.728

39.966 40.039

Af: kortlopende schulden 355 315

Werkkapitaal 39.611 39.724

Stichting Kunst aan de Dijk te 's-Graveland
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 van 14

___________________________________________________________________________________________________________



2                FISCALE POSITIE

2.1                Omzetbelasting

De stichting draagt omzetbelasting af over donaties, de kaartverkopen en horeca opbrengsten. Over giften wordt
geen omzetbelasting berekend. De aangiften worden opgesteld door Koeleman accountants & belastingadviseurs
B.V.

In 2013 heeft het bestuur van de stichting overleg gevoerd met de Belastingdienst over de verwerking van de
omzetbelasting over de opbrengsten. Naar aanleiding van deze bespreking zijn suppletie aangiften over de jaren
2010 tot en met 2012 opgesteld door het bestuur.

2.2                Vennootschapsbelasting

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

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

Hoogachtend,
Koeleman accountants & belastingadviseurs B.V.

E.D. de Jong
Accountant Administratieconsulent              
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Bestuur
In het najaar van 2016 nam Kunst aan de Dijk Kortenhoef afscheid van haar voorzitter Dirk Jan
van Haren Noman. Hij vervulde ruim 16 jaar lang deze functie met verve en maakte de
Stichting financieel solide en het Bestuur tot een hecht, goed samenwerkend team. Ook
penningmeester Pieter Jan Noordhoek Hegt nam afscheid, maar niet zonder zijn Club van
Tachtigers aan te sporen om voor zijn 80ste verjaardag een donatie te doen aan Kunst aan de
Dijk te Kortenhoef. Zijn werkzaamheden als toneelprogrammeur zal hij blijven uitvoeren. De
Stichting verwelkomde Eric Drok per 1 november 2016 als nieuwe voorzitter en Wient Mulder
als penningmeester.

Programma in het jaar 2016
Op 7 januari trad componist Rembrandt Frerichs op met zijn trio. Het programma The
Contemporary Forte Piano bevatte jazz, klassiek en oosterse muziek gespeeld op de
fortepiano door Rembrandt Frerichs, bas door Tony Overwater en de whisperkit door Vinsent
Planjer. Een verrassend origineel nieuwjaarsconcert.
4 februari was Trio Bell’Arte onze gast. De drie uiterst getalenteerde jonge musici speelden al
eerder in november 2014 de kaarsen uit de koperen kandelaars in het Oude Kerkje. Met veel
wederzijds genoegen keerden zij graag terug, nu als internationaal geroemde en gevestigde
musici. Violist Noé Inui, de Griekse meesterpianist Vassilis Varvaresos en de Duitse cellist
Benedict Kloeckner speelden een adembenemend mooi programma van 19e eeuwse
componisten Grieg, Dvorák en Tsjaikovski.
Op 31 maart speelde de Zemtsov familie, het altvioolkwartet van vader, moeder, dochter en
oom. Ook het jongste broertje (11) streek een deuntje mee.
In april trad pianist Daan Boertien op als winnaar van de Kunst aan de Dijk Jong Talent Prijs.
Met de ontvangen € 5.000 is Boertien van plan zijn opleiding als liedbegeleider te verdiepen.
Hij begeleidde de sopraan Jeannette van Schaik.
De literaire avond vond plaats op 12 mei. Het droeve bericht dat onze vaste interviewer Wim
Brands op 4 april onverwacht was overleden, schokte ook ons. Deze bijzondere man wist onze
literaire avonden op hoog niveau brengen, net als Pieter Steinz dat eerder bij ons deed. Ook
Pieter Steinz overleed, in augustus 2016, na een ziekbed van vier jaar. De zeer gemiste Wim
Brands als interviewer voor onze gast Connie Palmen werd vervangen door de oud-directeur
van De Balie in Amsterdam, Chris Keulemans. De avond stond in het teken van dood en leven,
moord en zelfmoord, geluk en ongeluk. De laatste veel bekroonde roman van Palmen, Jij zegt
het, sloot aan bij dit teken. Het publiek roerde zich bij dit met emotie geladen onderwerp en
Palmen wist met humor en provocatie de luisteraars op het puntje van hun stoelen te krijgen.

De zomertentoonstelling markeerde het begin van de viering van het 35-jarig bestaan van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef. De jubileumtentoonstelling toonde werk van de kosmopoliet
Ernst Leyden en vond plaats in de Oude School van 21 mei t/m 12 juni. De tentoonstelling
werd geopend door de directeur van veilinghuis Christie’s, Job Ubbens. Curator Pia van
Wijnbergen slaagde er opnieuw in om veel werk uit privé collecties te leen te krijgen, werk dat
zelden voor het publiek te zien is. Museum Singer Laren werkte graag mee. Desirée Koninkx
schreef een fraaie catalogus. De tentoonstellingsgroep organiseerde boottochten over de
Kortenhoefse plassen en rondleidingen in De Oude School. Daarnaast organiseerde Pia een
filmvertoningsmiddag bij Brasserie GSJ in aanwezigheid van de maakster van de
documentaire over Ernst Leyden en zijn tweede vrouw Karin Kluth, Gevangen in schoonheid.
Het gastenboek staat vol lovende opmerkingen.
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Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de Staat van baten en lasten



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1) 18.855 11.311
Liquide middelen  (2) 21.111 28.728

39.966 40.039

39.966 40.039
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Stichtingsvermogen  (3)

Stichtingsvermogen 39.611 39.724

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende passiva 355 315

39.966 40.039

's-Graveland, 21 december 2017
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Realisatie
2015

€

Baten 66.235 - 65.293

Lasten

Activiteitgebonden lasten  (6) 63.747 - 58.917

Overige bedrijfslasten 2.601 - 5.748

66.348 - 64.665

Saldo -113 - 628
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting Kunst aan de Dijk, statutair gevestigd te 's-Graveland heeft ten doel het organiseren van culturele
manifestaties in de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Kortenhoefsedijk te Kortenhoef. Gedurende het
verslagjaar zijn de activiteiten uitgeoefend conform de doelstelling. 

Vestigingsadres

Stichting Kunst aan de Dijk (geregistreerd onder KvK-nummer 41192923) is feitelijk gevestigd op
Palestrinalaan 4 te Hilversum.

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze
zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Kunst aan de Dijk zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 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

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.

Stichting Kunst aan de Dijk, 's-Graveland
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

De netto-omzet betreft enerzijds de opbrengst van in het verslagjaar geleverde diensten na aftrek van kortingen
en omzetbelasting, en anderzijds de ontvangen bijdragen.

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat,
wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichtte prestaties.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 578 1.212

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 18.277 10.099

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten - 727
Nog te ontvangen sponsorgelden 18.277 9.372

18.277 10.099

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. (530) 20.056 15.619
ABN AMRO Bank N.V. (472) 619 12.944
ABN AMRO Bank N.V. (722) 1 1
Kas 435 164

21.111 28.728

Per balansdatum staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

3. Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen 39.611 39.724

39.611 39.724

2016

€

2015

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 39.724 39.096
Resultaatbestemming boekjaar -113 628

Stand per 31 december 39.611 39.724

4. Kortlopende schulden

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 355 315
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
5. Baten

Activiteit gebonden baten 28.235 30.838
Bijdragen 38.000 34.455

66.235 65.293

6. Activiteitgebonden lasten

Inkopen 9.089 2.527
Artiesten 20.371 17.541
Huur ruimte 3.571 4.036
Huur inventaris 4.522 5.279
Licht en geluid 2.682 2.841
Reclame en advertentiekosten 14.642 21.016
Verzekeringen 1.121 822
Representatiekosten 312 99
Pori 3.415 2.975
Overige 4.022 1.781

63.747 58.917

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfslasten

7. Algemene lasten

Automatiseringskosten 463 2.056
Bankrente en kosten -348 229
Overige algemene lasten 2.486 3.463

2.601 5.748
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Ondertekening bestuur voor akkoord

's-Graveland, 21 december 2017




