Jaarverslag 2018

Winnaar van de Kunst aan de Dijk Prijs 2018 voor Jong Talent in de Muziek:
pianist en organist Laurens de Man bespeelt het schitterende orgel in Het Oude Kerkje te Kortenhoef
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BESTUURSVERSLAG
Kunst aan de Dijk Kortenhoef is sinds 1981 uitgegroeid tot een parel in het culturele leven van
Wijdemeren en omgeving. Al bijna 40 jaar lang organiseert de Stichting ieder seizoen een drie w
 eken
durende tentoonstelling en zes à zeven avonden met (incidenteel) toneel, literatuur en muziek,
zowel klassiek, wereldmuziek als jazz en een familieconcert. De Stichting streeft naar hoge kwaliteit,
gevarieerde programma’s en biedt een podium aan zowel jong talent als grote namen.
Het met echte kaarsen verlichte Oude Kerkje, waarvan het oudste deel uit de 14e eeuw stamt, is een
geweldige locatie, biedt een intieme sfeer en heeft een uitstekende akoestiek. Bezoekers van heinde
en ver weten de weg naar de Kortenhoefsedijk te vinden. Het programma trekt een gevarieerd publiek.
Tijdens het familieconcert vult het kerkje zich met (groot)ouders en hun (klein)kinderen, het s wingende
nieuwjaarsconcert verenigt jong en oud zoals ook de literaire- en de toneelavond. De k lassieke
concerten worden veelal door oudere bezoekers bezocht. De tentoonstelling heeft een landelijke
aantrekkingskracht. Bezoekers genieten van de locatie, De Oude School, met prachtig uitzicht over het
polderlandschap van Kortenhoef. Het bezoek aan de tentoonstelling is niet zelden aanleiding van een
dagje uit in Wijdemeren en het Gooi.

Concerten
De concerten hebben kwaliteit vergelijkbaar met hetgeen in de Kleine Zaal van het Concertgebouw
geboden wordt met in 2018 musici als Petkova, Fedorova, Kloeckner, Van Poucke, Baar, Claassen en het
Greif Ensemble. De concerten voorzien in de behoefte aan hoogwaardige muzikale uitvoeringen dichtbij huis met gratis parkeemogelijkheden en dragen bij aan prettig sociaal contact. Voorafgaand aan de
avonden biedt Brasserie Geesje, aan de overkant van het kerkje, een Kunst aan de Dijk Menu.

Literaire avond
Auteur Adriaan van Dis trok op de jaarlijkse literaire avond in mei een volle zaal. De auteur sprak gloedvol en openhartig. Interviewer Ivan Borghstijn bood de auteur ruimte en richting waardoor het gesprek
ademloos werd gevolgd door de toehoorders. Adriaan van Dis nam na afloop ruim de tijd om met het
publiek na te praten en zijn boeken te signeren.
Zomertentoonstelling
De zomertentoonstelling in De Oude School in mei/juni 2018 toonde werken van de Utrechtse kunstenaar Janus de Winter (1882-1951). De Winter zette als een van de eersten de stap van figuratieve
naar abstracte kunst. Hij was autodidact en koos een expressionistische stijl in zijn landschappen en
droomvisioenen. Desirée Koninkx schreef de tekst voor de begeleidende catalogus.
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De Sluijters Prijs en de Kunst aan de Dijk Prijs voor Jong Talent in de Muziek
Een legaat van de erven Sluijters stelt Kunst aan de Dijk Kortenhoef in staat om ieder jaar hetzij een
jonge musicus hetzij een jonge beeldende kunstenaar aan te moedigen en te ondersteunen. Naast een
geldbedrag mag het winnende talent een concert geven in Het Oude Kerkje of zijn of haar werk tentoonstellen. In 2018 werd de Kunst aan de Dijk Prijs voor Jong Talent in de Muziek uitgereikt aan de zeer
talentvolle pianist en organist Laurens de Man. Onder grote belangstelling bespeelde Laurens de Man
het schitterende orgel van Het Oude Kerkje, een primeur in de geschiedenis van Kunst aan de Dijk.
Bestuur en financiën
Voorzitter Eric Drok en penningmeester Robert Jan van Hedel traden eind 2018 af. De taken zijn
adequaat door medebestuursleden waargenomen. Nieuwe bestuursleden zijn begin 2019 aangesteld.
Het Bestuur is verheugd dat de verliesgevende situatie uit 2017 in 2018 in grote mate is afgenomen
en dat de opgaande lijn is ingezet. De jaarcijfers 2018 tonen een klein verlies, mede veroorzaakt door
afschrijvingen van vervallen toezeggingen en nagekomen accountantskosten over het boekjaar 2017.
Aan het eind van het verslagjaar is besloten om een nieuw crm- en boekhoudsysteem aan te schaffen.
Dit systeem zal het bestuur een beter inzicht geven in de actuele financiële stand van zaken en ondersteuning bieden bij administratieve taken.

Blik op de toekomst
Het is een uitdaging om elk jaar weer een programma samen te stellen van hoge kwaliteit en met grote
aantrekkingskracht voor het publiek van Kunst aan de Dijk Kortenhoef. Om dit mogelijk te maken zullen
we ons verder richten op bestuurlijke stabiliteit en een gezonde financiële basis mede door fondsenwerving en een verantwoord uitgavenbeleid. We streven naar grotere naamsbekendheid om nieuw
publiek te trekken.
Dank
De Gemeente Wijdemeren heeft ons dit jaar opnieuw gesteund evenals Hof Hoorneman en het Fonds
Podiumkunsten. We zijn verheugd om Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen te verwelkomen als
nieuwe sponsor. Daarnaast zijn we onze Vrienden en particuliere donateurs zeer erkentelijk voor hun
vertrouwen in en steun aan de Stichting. Kamphuis & Berghuizen Accountants & Belastingadviseurs
hebben een grote bijdrage geleverd in het tot stand komen van de jaarstukken 2018. Onze dank is
groot. Tenslotte maar niet in de laatste plaats gaat grote dank uit naar de vele vrijwilligers die zich ieder
jaar weer met veel energie en enthousiasme inzetten voor Kunst aan de Dijk Kortenhoef.
Namens het Bestuur, Caroline van Gelderen, voorzitter Stichting Kunst aan de Dijk
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Programma 2018
11 januari
Nieuwjaarsconcert met jazz diva Fay Claassen en haar band
22 februari
Anna Federova, piano en Benedict Kloeckner, cello, Schubert en Brahms
22 maart
Olivier Greif Ensemble, viool, cello en piano met composities van Greif
12 april		
Laurens de Man, winnaar Kunst aan de Dijk Prijs voor Jong Talent in de Muziek
24 mei		
Literaire avond met Adriaan van Dis, geïnterviewd door Ivan Borghstijn
mei-juni
Zomertentoonstelling: Janus de Winter – verbeelde streken
29 september Familieconcert: Meneer Tobias en het Zwarte Monster, vanaf 4 jaar
4 oktober
Marietta Petkova, pianorecital, Chopin en Debussy
8 november Violist Niek Baar en celliste Ella van Poucke
6 december Drie eenakters van Courteline, Tsjechov en Tournier over Huwelijk & Liefde
Met dank aan onze sponsors/donateurs:

KUNST AAN DE DIJK
KORTENHOEF

KUNST AAN DE DIJK
KORTENHOEF

4 oktober 2018
20:15 uur
Het Oude Kerkje
Kortenhoef
kaarten kopen
www.kunstaandedijk.nl

MARIETTA PETKOVA
pianorecital

Chopin
Debussy

Janus
de Winter

verbeelde streken

26 MEI — 17 JUNI 2018

Rapport inzake de Jaarrekening 2018

opgemaakt door Kamphuis & Berghuizen Accountants te Hilversum
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1.

ALGEMEEN

Aan het bestuur van
Kunst aan de Dijk
Postbus 100
1243 ZJ ‘s Graveland
Kenmerk		Behandeld door		Datum
KadD 2018		JG				24 juni 2019

1.1

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Kunst aan de Dijk, statutair gevestigd te ‘s Graveland, bestaan voornamelijk uit:
Het organiseren van culturele manifestaties.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat per rapportagedatum uit:
C. van Gelderen, voorzitter
A.W. Wertheim ‑ Tolk, vice‑voorzitter
K.A. Speets ‑ Bleeker, secretaris
M.E.P. Broekhoven, penningmeester
M.P. van Wijnbergen, algemeen bestuurslid
M.E. van Rijckevorsel, algemeem bestuurslid
W.I. Sandberg van Boelens, algemeen bestuurslid
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1.2

FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

Financiële structuur					
31‑12‑2018		
31‑12‑2017
							€		%		€		%
Activa
Vorderingen
11.978
Liquide middelen					34.082		
46.060

  26,0
  74,0		
100,0

11.947
21.213		
33.160

  36,0
64,0
100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
24.722
Kortlopende schulden					21.338		
46.060

  53,7
46,3		
100,0

29.021
4.139		
33.160

  87,5
12,5
100,0

Analyse van de financiële positie					31‑12‑2018		
31‑12‑2017
									€			€
Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen								 11.978			11.947
Liquide middelen							 34.082			 21.213
									 46.060			33.160
Kortlopende schulden						
‑21.338			 ‑4.139
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
  24.722
29.021
Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

  24.722

29.021

Financiering
Stichtingsvermogen

  24.722

29.021
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2.

JAARREKENING

2.1

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel resultaatbestemming)

								31‑12‑2018
								
€
€
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1
5.739
Overige vorderingen en overlopende activa 2
6.239			

31‑12‑2017
€
€

3.569
8.378

									 11.978		
Liquide middelen				3			 34.082		
									 46.060		

								31‑12‑2018
								
€
€
PASSIVA
Stichtingsvermogen
4
Overige reserve
5
   24.722

31‑12‑2017
€
€

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten			6 		2.088			4.126
Overige schulden en
overlopende passiva			
7
19.250			
13
									 21.338		
								
46.060		
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11.947
21.213
33.160

      29.021

4.139
33.160

2.2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

							
2018		
2017
							€		€		€		€
Baten
Activiteit gebonden baten
8
32.593
30.291
Bijdragen								29.437				25.067
62.030
55.358
Activiteit gebonden lasten
9
60.496
64.320
1.534
‑8.962
Lasten
Overige bedrijfslasten							  5.833				 1.628
Exploitatieresultaat
‑4.299			
‑10.590
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2.3

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA
Vlottende activa
31‑12‑2018			
31‑12‑2017
							€				€
1  Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
5.739
3.569
2  Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen			3.239				8.293
Vooruitbetaalde kosten			3.000				     85
							6.239				8.378
3 Liquide middelen
Kas						
132			
124
ABN AMRO					33.950				21.089
							34.082				21.213

PASSIVA
4  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
											Overige reserve
											€
Stand per 1 januari 2018							29.021
Uit resultaatverdeling 								 ‑4.299
Stand per 31 december 2018							24.722
5  Overige reserve
2018 			2017
								€				€
Stand per 1 januari					29.021				39.611
Uit resultaatverdeling					 ‑4.299			
‑10.590
Stand per 31 december				24.722				29.021
Kortlopende schulden						31‑12‑2018			
31‑12‑2017
								€				€
6 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren						 2.088				 4.126
7 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bijdragen				
14.000				
Vooruitontvangen opbrengsten			
3.327				
-	
Nog te betalen kosten					 1.923				
13
19.250
        13
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2.4

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten								2018 		2017
								€			€
Activiteit gebonden baten
32.593
30.291
Bijdragen							29.437			
25.067
62.030
55.358
9  Activiteit gebonden lasten
2018 		2017
								€			€
Inkopen
  5.286
  9.044
Artiesten
18.671
18.073
Huur ruimte						 4.469			 4.133
Huur inventaris
  5.286
  5.640
Licht en geluid						 2.730			 2.436
Promotiekosten
  6.984
  7.234
Drukwerk
  7.829
  7.594
Verzekeringen						 738			 1.191
Representatiekosten
  1.199
  2.567
Porti
  3.402
  3.470
Overige lasten						 3.902			
2.938
								60.496			64.320
Algemene kosten						2018 		2017
								€			€
Accountantskosten, andere niet‑controlediensten
3.705
       Automatisering en telefoon
   450
1.143
Bankkosten						 200			 248
Overige algemene kosten				1.478			
237
5.833
1.628
's Graveland, augustus 2019
Stichting Kunst aan de Dijk
C. van Gelderen, voorzitter

M.E.P. Broekhoven, penningmeester
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