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Boekjaar 2016 

Dit financieel jaarverslag van de Stichting Beautiful Distress betreft boekjaar 2016 dat samenvalt met 

het kalenderjaar.  
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Balans 

 

 

  

Balans - Beautiful Distress

ACTIVA € € € € 

Vaste activa

Materiële vaste activa € 0 € 0

Financiële vaste activa € 0 € 0

Vlottende activa

Vorderingen

vorderingen op kunstenaars € 7.800 € 3.900

vorderingen op sponsors € 0 € 0

Te ontvangen rente € 106 € 0

€ 7.906 € 3.900

Liquide middelen

Rabobank Rekening Courant € 3.026 € 8.338

Rabobank Spaarrekening € 45.000 € 0

€ 48.026 € 8.338

Totaal activazijde 55.932€    12.238€    

Balans - Beautiful Distress

PASSIVA € € € € 

Eigen vermogen

Algemene Reserve € 4.582 € 3.181

€ 4.582 € 3.181

Voorzieningen

Tentoonstelling New York € 8.000 € 5.000

Tentoonstelling NL € 40.000 € 0

Nagekomen declaraties € 1.000 € 1.000

€ 49.000 € 6.000

Kortlopende schulden

Residency Begeleiding NY € 1.850 € 1.850

Declaraties bestuur € 0 € 1.207

Overlopende passiva € 500 € 0

€ 2.350 € 3.057

Totaal passivazijde 55.932€    12.238€    

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015
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Toelichting bij de balans 

Activa 

Vorderingen 

 Van een drietal kunstenaars die in Brooklyn hebben deelgenomen aan het Artist-in-residence 

programma moet de Stichting nog een deel van hun residency-bijdrage ontvangen. 

 Over het saldo op de spaarrekening wordt over 2016 een rente van €106 verwacht1. 

Liquide middelen 

 Per ultimo 2016 bedroeg het banksaldo van de Stichting €48.026.  

 

Passiva 

Voorzieningen 

 Tentoonstelling New York; Ook in 2016 is een bijdrage ontvangen van het Nederlands 

Consulaat in NY. Een bedrag van €3.000 (ca. 50%) hiervan is toegevoegd aan de voorziening 

voor de toekomstige tentoonstelling in NY. 

 Van het Art-of-Impact fonds is in 2016 een subsidie ontvangen voor een kunstmanifestatie in 

Nederland “tentoonstelling NL”. De totale toezegging bedraagt €50.000, waarvan €40.000 is 

uitgekeerd. Deze €40.000 zijn ‘geoormerkt’ als voorziening voor toekomstige uitgaven m.b.t. 

dit project geboekt. 

 Nagekomen declaraties; door bestuursleden van de Stichting zijn ook dit jaar weer – 

noodgedwongen, vanwege gebrek aan middelen bij de Stichting – activiteiten voor de 

Stichting uit persoonlijke middelen voorgeschoten. Ten tijde van het opmaken van de 

jaarrekening zijn vermoedelijk nog niet alle declaraties van bestuursleden voor 2016 

ontvangen. Hiervoor is een bedrag van €1.000 als voorziening genomen (onveranderd ten 

opzichte van vorige boekjaar) 

Kortlopende schulden 

 Residency Begeleiding NY; Ten behoeve van de residency begeleiding in NY, is – gekoppeld 

aan de ontvangst van de residency bijdrage van de deelnemende kunstenaars – nog een 

bedrag van €1.850 verschuldigd aan de firma Residency Unlimited (RU). Hoewel inmiddels de 

samenwerking met RU is beëindigd, wordt deze post vooralsnog als verplichting op de balans 

gehandhaafd. 

 Declaraties bestuur; behoudens de voorziening (zie hierboven) zijn alle declaraties van 

bestuursleden ingediend en betaald. 

 Overlopende passiva; hoewel de relatief beperkte kosten van verzekering en abonnement 

webhosting niet precies samenvallen met het kalenderjaar, worden in verband met de 

inzichtelijkheid van de jaarrekening, deze kosten niet ten dele als overlopende posten 

gerapporteerd. De kosten worden in zijn geheel toegerekend aan het jaar waarin ze zijn 

                                                           
1 Ontvangen op 1 januari 2017 
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betaald. Er moet een nog een bedrag van €500,- aan onkosten die in 2016 gemaakt zijn in het 

kader van het projectmanagement voor het AoI project worden betaald2.  

Algemene Reserve 

 Per saldo is de Algemene Reserve van de Stichting met een bedrag van €1.401 toegenomen 

tot een totaal van €4.582,- 

  

                                                           
2 Betaling is in januari 2017 uitgevoerd.  
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Exploitatierekening (zonder bijdragen In Natura) 

 

 

Toelichting bij de exploitatierekening 

De kosten en opbrengsten van de Stichting zijn in dit boekjaar in drie hoofdcategorieën verdeeld: 1. 

Algemene werkzaamheden van de Stichting in NL (“Stichting algemeen”), 2. de activiteiten 

gerelateerd aan het Artist in Residence (AiR) programma in NY (“Project NY”) en 3. de activiteiten 

rond de kunstmanifestatie waarvoor het Art-of-Impact fonds een subsidie voor heeft verstrekt 

(“Project AOI”). 

Wanneer de exploitatierekening uitsluitend beschouwd wordt vanuit de inkomende en uitgaande 

betalingen (de geldstromen via de bankrekening van de Stichting), blijft een belangrijk deel van het 

werk van de Stichting onderbelicht, nl. die zaken die middels bijdragen ‘In Natura’ tot stand zijn 

gekomen. Om deze reden is in de volgende paragraaf ook een exploitatieoverzicht opgenomen 

waarin de bijdragen ‘In Natura’ zijn vermeld. 

Algemene Kosten  

 Verzekering; door de Stichting is een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

  

Som van Kosten Som van Opbrengsten Som van Saldo

1. Stichting Algemeen € 2.265 € 3.655 € 1.390

Algemene Kosten € 2.265 -€ 2.265

Donaties bedrijven/instellingen € 3.480 € 3.480

Donaties particulieren € 175 € 175

2. Project NY € 5.982 € 6.030 € 48

Projectkosten € 5.982 -€ 5.982

Donaties bedrijven/instellingen € 6.030 € 6.030

3. Project AOI € 1.750 € 40.000 € 38.250

Projectkosten € 1.750 -€ 1.750

Donaties bedrijven/instellingen € 40.000 € 40.000

Eindtotaal € 9.997 € 49.685 € 39.688
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Project NY 

 Ten behoeven van het project zijn kosten gemaakt t.b.v. de begeleiding van de kunstenaar in 

residency ; daarnaast is een aantal presentaties georganiseerd waar (beperkte) 

representatiekosten voor zijn gemaakt. 

Residency bijdragen kunstenaars 

 Dit bedrag omvat de daadwerkelijk ontvangen bedragen van deelnemende kunstenaars. 

Geconstateerd moet worden dat er ondanks contracten en inspanningen van het Bestuur, de 

deelnemende kunstenaars in 2016 niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Het totale 

openstaande bedrag is op de balans (“vorderingen op kunstenaars”) opgenomen.   

Donaties bedrijven/instellingen 

 De Stichting heeft van het NL consulaat in NY een geldelijke bijdragen ontvangen ten 

behoeven het project in NY. Daarnaast zijn voor de NL activiteiten donaties ontvangen van 

de St. Herstel, VuMC en het Leger des Heils. 

 Van het Art-of-Impact fonds is een bedrag van €40.000 ontvangen (van een totaal toegezegd 

bedrag van €50.000). 
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Exploitatierekening (bijdragen In Natura) 

 

Som van Kosten Som van Opbrengsten Som van Saldo

1. Stichting Algemeen € 7.300 € 7.300 € 0

Algemene Kosten € 7.300 -€ 7.300

Donaties bedrijven/instellingen € 7.300 € 7.300

2. Project NY € 47.000 € 47.000 € 0

Projectkosten € 47.000 -€ 47.000

Donaties bedrijven/instellingen € 43.500 € 43.500

Donaties particulieren € 3.500 € 3.500

Eindtotaal € 54.300 € 54.300 € 0
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Toelichting bij de exploitatierekening – bijdragen In Natura 

In bovengenoemd overzicht zijn de diverse bijdragen die personen en bedrijven hebben geleverd 

gewaardeerd tegen een geldwaarde. Een dergelijke waardering is per definitie arbitrair, maar geeft 

een inzicht in de werkelijk omvang van de werkzaamheden van de Stichting. 

Algemene Kosten 

 De administratie van de Stichting is verzorgd door de firma Palmhaven (€2500 / jaar). 

 Lloyds Hotel en Culturele Ambassade biedt de Stichting vergaderruimte, domicilie en heeft 

een aantal keer een receptie en tentoonstelling verzorgd voor de Stichting. (€250 / maand). 

 De inrichting en het onderhoud van de diverse online platforms (website, e-mail 

listmanagement, hosting e.d.) is verzorgd door de firma Palmhaven (€150 / maand). 

Projectkosten NY 

 Ten behoeve van het project in NY zijn twee bestuursleden een aantal keren naar NY 

geweest, o.a. voor opzet van het programma en overleg met diverse partijen aldaar. 

Daarnaast is een aantal presentaties gegeven. De reis- en verblijfkosten zijn voor een 

aanzienlijk deel door de bestuursleden zelf betaald. 

 Kings County Hospital Center levert voor het project huisvesting en een studio voor de 

deelnemende kunstenaars. (€2.750 / maand). 

 De deelnemende kunstenaars hebben van Mondriaan een individuele subsidie gekregen. 

Deze is niet voor iedere kunstenaar even groot, want mede afhankelijk van hun werkwijze en 

daarmee verbonden kosten. Hier wordt een gemiddeld bedrag van €4.500 per maand 

gehanteerd. 
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Exploitatierekening (gecombineerd, geld en bijdragen In Natura) 

 

 

Som van Kosten Som van Opbrengsten Som van Saldo

1. Stichting Algemeen € 9.565 € 10.955 € 1.390

Algemene Kosten € 9.565 -€ 9.565

Donaties bedrijven/instellingen € 10.780 € 10.780

Donaties particulieren € 175 € 175

2. Project NY € 52.982 € 53.030 € 48

Projectkosten € 52.982 -€ 52.982

Donaties bedrijven/instellingen € 49.530 € 49.530

Donaties particulieren € 3.500 € 3.500

3. Project AOI € 1.750 € 40.000 € 38.250

Projectkosten € 1.750 -€ 1.750

Donaties bedrijven/instellingen € 40.000 € 40.000

Eindtotaal € 64.297 € 103.985 € 39.688


