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Almere, 6 maart 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u het rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u 
bestuurde stichting.

De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de
hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak
uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.
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Hoogachtend,

Mike van Alen RBC
Register Belastingconsulent 
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Algemeen

Ondernemingsvorm:
De  ondernemingsvorm is een Stichting.

Inschrijving KVK:
De onderneming staat ingeschreven onder dossiernummer 58274758 in de Kamer van
Koophandel te Almere.

Vestigingsadres:
De stichting is gevestigd aan de Cinemadreef 24 te Almere.

Doelstelling:
De stichting KLEURinCULTUUR is er voor het Almeerse kind en richt zich in het bijzonder
op kinderen die niet als vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen. 
KLEURinCULTUUR biedt deze kinderen de mogelijkheid om hun artistieke talenten
te ontdekken en door te ontwikkelen.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020
Voorzitter: H. Nguyen
Penningmeester: J. Conijn
Secretaris: H. Swart
Algemeen bestuurslid: W. Biekram
Algemeen bestuurslid: H. Vogel

Personeel:
In 2020 waren er geen medewerkers in dienst.
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Bestuursverslag
Almere, 15 maart 2021

Geachte lezer,

Met trots, visie en grenzeloos doorzettingsvermogen kijken wij terug op een 
buitengewoon jaar vol verandering, aanpassing en indrukwekkend mooie resultaten.  

Afgelopen zomer treedde onze nieuwe zakelijk- en artistiek leider aan en hieropvolgend
was eind 2020 een voltallig nieuw bestuur vastgesteld. Voor het bestuur is het van belang 
om Stichting KLEURinCULTUUR op effectieve wijze te ondersteunen in het nastreven van
zijn doelstellingen. Met deze reden was het nieuwe bestuur bij uitstek samengesteld op 
basis van diversiteit. Met twee bestuursleden uit de cultuursector van Amsterdam en
Utrecht, een Almeers bestuurslid uit de accountancy sector, een Almeers bestuurslid uit 
de bouwsector en de voormalige voorzitter van KIC’s zusterstichting LOA als 
bestuurslid, vormen wij een breedgedragen klankbord. 

Eind 2020 werd het bestuur gevormd door:
         Hanh Nguyen, Voorzitter
         Jordi Conijn, Penningmeester
         Hilde Swart, Secretaris
         Wandana Biekram, Algemeen bestuurslid
         Harry Vogel, Algemeen bestuurslid 

Biza Shalmashi is zakelijk- en artistiek leider.

Vanwege de implementatie van corona beheersmaatregelen zijn fysieke activiteiten 
het afgelopen jaar afgenomen en lopende projecten gestagneerd en/of on hold gezet.
Toch heeft KLEURinCULTUUR het voor mekaar gekregen om binnen een periode van 
4 maanden de noodzakelijke digitaliseringsacties uit te zetten om hetgeen weer op koers
te krijgen. Met de launch van het informatieve KLEURinCULTUUR TV was en is het
Almeerse kind ook tijdens lockdown voorzien van kunst- en cultuureducatie. Voor een 
nadere toelichting op de Balans, zie blad 7. 

Vol energie gaat het nieuwe bestuur zich komend jaar richten op een verdere 
professionalisering van de stichting. We investeren in automatisering, digitalisering en
persoonlijke ontwikkelingstrajecten om een stevig kernteam te vormen. Hiernaast 
formuleren wij ook corona mitigerende maatregelen en passen deze toe door tijdige 
prognoses en de inrichting van financiële bewaking

Wij verheugen ons op een creatief en succesvol 2021. 

Met hartelijke groet,

Hanh Nguyen (namens het voltallige bestuur van Stichting KleurinCULTUUR)
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Balans

Activa 31-12-2020 31-12-2019

Materiele vaste activa
Inventaris € 4.248 € 0
Instrumenten € 4.186 € 0
Kunstbus € 6.853 € 1

€ 15.287 € 1

Vlottende activa
Debiteuren € 1.655 € 6.102
Overige vorderingen € 4.666 € 15.690

€ 6.321 € 21.792

Liquide middelen
Banktegoeden € 11.833 € 12.503

€ 11.833 € 12.503

Activa € 33.441 € 34.296
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Balans

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen
Algemene reserve € 9.866 € 1.318
Bestemmingsreserve € 15.000 € 22.000

€ 24.866 € 23.318

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren € 3.773 € 2.772
Overlopende passiva € 4.802 € 8.206

€ 8.575 € 10.978

Passiva € 33.441 € 34.296
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
In 2020 zijn de instrumenten overgenomen vanuit de zusterstichting LOA. Nieuwe
investering zijn gedaan in naaimachines en in computers.
Daarnaast is er besloten om de kunstbus te waarderen tegen de huidige waarde.

Debiteuren
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijke
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Overige vorderingen
De vordering betreft een nog te ontvangen subsidie over 2020.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Saldo conform afschrift ultimo het boekjaar:
Rabobank .718 € 5.504
Rabobank .147 € 6.329

Eigen Vermogen
Algemene reserve: betreft de algemene reserve van de stichting.
Bestemmingsreserve: deze wordt gevorm door het bestuur.en bestaat uit:
Reservering nieuwe kunstbus € 10.000
Reservering voor nieuwe instrumenten € 5.000

Crediteuren
De crediteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen de schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar.
Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Nog te betalen administratiekosten € 930
Nog te betalen docenten € 3.873
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Staat van baten en Lasten

2020 2019

Baten
Subsidie € 212.500 € 84.020
Combinatiefunctie € 0 € 90.000
Overige inkomsten € 50.426 € 94.869

€ 262.926 € 268.889

Inkopen
Docenten € 107.167 € 110.957
Combinatiefunctie € 0 € 42.034
Artistiek en zakelijk leider € 68.678 € 15.837
Projectondersteuning € 39.859 € 15.675
Marketing en communciatie € 32.767 € 30.753

€ 248.471 € 215.256

Afschrijvingen
Afschrijving inventaris € 371 € 0
Afschrijving instrumenten € 194 € 0
Afschrijving kunstbus € 1.648 € 0

€ 2.213 € 0

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten € 6.366 € 7.412
Vervoerskosten € 2.972 € 3.613
Verkoopkosten € 13.584 € 17.328
Andere kosten € 9.845 € 3.629

€ 32.767 € 31.982

Financiële baten en lasten
Rentelasten en baten en soortgelijke kosten € 210 € 207

€ 210 € 207

Saldo staat van baten en lasten -€ 20.735 € 21.444

Resultaatbestemming:
Dotatie/uitputting reserve instrumenten € 0 -€ 1.000
Dotatie/uitputting kunstbus € 0 € 10.000
Dotatie/uitputting Cultuurfonds Almere -€ 12.500 € 12.500
Toevoeging/ontrekking algemene reserve -€ 8.235 -€ 56

-€ 20.735 € 21.444
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Opbrengst van de subsidies en overige inkomsten € 262.926

Inkopen  
Docenten € 107.167
Artistiek en zakelijk leider € 68.678
Projectondersteuning € 39.859
Marketing en communciatie € 32.767

€ 248.471

Afschrijvingen
Inventaris € 371
Instrumenten € 194
Kunstbus € 1.648

€ 2.213

Huisvestingskosten
Huur € 5.338
Verzekering € 419
Kleine aanschaf € 609

€ 6.366

Vervoerskosten
Brandstof € 983
Onderhoud € 526
Verzekering € 978
Wegenbelasting € 479
Overige vervoerskosten € 6

€ 2.972

Verkoopkosten
Reclame en advertenties € 1.916
Website € 2.446
Representatie € 5.965
Donaties en sponsoring € 1.796
Verteer € 1.193
Drukwerk € 268
Overige huisvestingskosten € 0

€ 13.584
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Vervolg toelichting op de staat van baten en lasten

Andere kosten
Kantoorkosten € 1.939
Algemene kosten € 7.906

€ 9.845

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden € 370
Kleine aanschaf kantoor € 164
Telefoon en internet € 275
Verzekeringen € 1.130

€ 1.939

Algemene kosten
Administratiekosten € 3.197
Accountantskosten € 2.587
Automatiseringskosten € 584
Software € 1.411
Overige algemene kosten € 127

€ 7.906

Financiele baten en lasten
Bankkosten € 222
Betalingsverschillen -€ 12

€ 210
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

In de bestuursvergadering van XXXXX is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde 
verwerking van het resultaat) vastgesteld en goedgekeurd.

Almere, 24 februari 2021

H. Nguyen Voorzitter

J. Conijn Penningmeester

H. Swart Secretaris

W. Biekram Algemeen bestuurslid

H. Vogel Algemeen bestuurslid
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 Transistorstraat 91-33

 1322 CL  Almere

 tel. 036-8200256


