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Bestuursverslag
Organisatie
Het bestuur van Stichting Cultuur Inclusief, statutair gevestigd te Eindhoven bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Dhr. Hans Raaijmakers
Mevr. Jeannette Vos
Dhr. Piet van Steensel
Mevr. Loes Vialle

Doelstelling
Je droom delen met anderen werkt!
“Hoe mooi zou het zijn als mensen met een kleine beurs óók naar het theater kunnen!”

Statutaire doelstelling
De stichting dient een algemeen belang en heeft ten doel:
a.

b.

c.

d.
e.

Kunst en cultuur in brede zin toegankelijk te maken voor brede lagen van de
Nederlandse bevolking, met name voor huishoudens met een laag inkomen en mensen
die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering;
Voorstellingen tegen (sterk) gereduceerd tarief te kunnen aanbieden aan deze doelgroep,
alsmede verschillende producties te ontwikkelen, te produceren, te exploiteren en te
financieren;
De doelgroep intensief te betrekken zowel bij de marketing van Cultuur Inclusief als de
kunst en cultuur in het algemeen als inhoudelijk betrokken te zijn en te participeren bij
de programmering van kunst en cultuur in het algemeen en de programma’s binnen
Cultuur Inclusief in het bijzonder;
Het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en
Het verrichten en bevorderen van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Strategische doelen
Werken aan een organisatie die geleidelijk uitgroeit tot een betrouwbare netwerkpartner
•
in het culturele netwerk van Eindhoven e.o.
Werken aan een organisatie die vindbaar is voor de doelgroep met een kleine
•
portemonnee, zowel on- als offline.
Mensen die van cultuur houden verbinden aan elkaar en aan de stichting, zodat een
•
actief netwerk ontstaat van cultuur liefhebbers, ongeacht inkomen.

Activiteiten
De stichting is opgericht op 24 oktober 2019. Na een succesvolle pilot maakten we ons op om
onze activiteiten in 2020 en 2021 algemeen bekend te maken. En toen was er corona. De
activiteiten zijn noodgedwongen beperkt gebleven tot het leggen van contacten met culturele
instellingen en het versterken van de interne organisatie.
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Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag dat wordt
gepubliceerd op onze website. Donateurs en organisaties die ons ondersteunen zullen een
verslag krijgen over de besteding van hun bijdrages en de gemeten resultaten.

Financieel
In 2021 is een verlies geleden van € 1.263. Dit verlies is ten laste gebracht van het eigen
vermogen dat op 31 december 2021 € 2.520 bedraagt.

Toekomst
Nu de corona maatregelen (voorlopig) achter de rug zijn hopen wij in de loop van 2022 onze
activiteiten volledig te kunnen ontplooien.
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Jaarrekening 2021
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Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 dec 2021

31 dec 2020
€

€

8.350

8.925

8.350

8.925

ACTIVA

Liquide middelen
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Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 dec 2021

31 dec 2020
€

€

PASSIVA
Vermogen
Stichtingsvermogen

2.520

3.783
2.520

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

87
5.743
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3.783
0
5.142

5.830

5.142

8.350

8.925
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Staat van baten en lasten over 2021
Realisatie
2021
€

Realisatie
2020
€

Baten
Overige opbrengsten
Bijdragen
Totaal baten

3.000
8
3.008

669
85
754

Lasten
Activiteitskosten
Automatiseringskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Totaal lasten

64
1.891
145
1.984
4.084

1.276
0
2.459
173
3.908

-1.076

-3.154

-187

-63

-1.263

-3.217

Financiële baten & lasten
Saldo van baten en lasten
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Cultuur Inclusief, statutair gevestigd te Eindhoven
bestaan voornamelijk uit het in brede zin toegankelijk maken van kunst en
cultuur voor brede lagen van de Nederlandse bevolking, met name voor huishoudens
met een laag inkomen en mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering,
voorstellingen tegen (sterk) gereduceerd tarief te kunnen aanbieden aan deze doelgroep,
alsmede verschillende producties te ontwikkelen, te produceren, te exploiteren en te
financieren; de doelgroep intensief te betrekken zowel bij de marketing van Cultuur Inclusief
als de kunst en cultuur in het algemeen als inhoudelijk betrokken zijn en te participeren bij de
programmering van kunst en cultuur in het algemeen en de programma's binnen Cultuur Inclusief
in het bijzonder.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen zonder winststreven (RJK C1).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar.
Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Netto baten
Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.
Subsidies
Subsidies worden verantwoord in het jaar waaraan de subsidies kunnen worden toegerekend.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Liquide middelen

Rekening-courant bank
Rekening-courant bank

31 dec 2021
€

31 dec 2020
€

3.374
4.976
8.350

8.927
-2
8.925

2021
€

2020
€

3.783
-1.263
2.520

7.000
-3.217
3.783

Vermogen

Stichtingsvermogen
Beginkapitaal
Resultaat boekjaar
Eindsaldo

Resultaatverwerking
Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het saldo van baten en lasten van € -1263 over 2021 zal worden onttrokken aan het
stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2021 van de stichting.

Kortlopende schulden

Crediteuren
Crediteuren
Overige schulden
Nog te betalen bedragen
Nog te besteden donaties
Overige schulden - openstaande vouchers
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31 dec 2021
€

31 dec 2020
€

87
87

0
0

537
5.000
206
5.743

0
5.000
142
5.142
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Overige opbrengsten
Giften en donaties

Bijdragen
Bijdragen deelnemers

Activiteitskosten
Overige activiteitskosten

Automatiseringskosten
Drukwerk
Automatiseringskosten

Verkoopkosten
Communicatiekosten
Kosten website
Representatie

Algemene kosten
Adviseringskosten
Administratieve ondersteuning
Administratiekosten
Bestuurskosten
Reis- en verblijfkosten
Overige algemene kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten rekening courant banken
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Realisatie
2021
€

Realisatie
2020
€

3.000
3.000

669
669

8
8

85
85

64
64

1.276
1.276

18
1.873
1.891

0
0
0

0
70
75
145

981
1.478
0
2.459

0
907
808
150
61
58
1.984

36
0
86
50
0
1
173

187
187

63
63
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Bestuursverklaring
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Bestuursverklaring
Het bestuur van Stichting Cultuur Inclusief verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2021
overeenkomstig de bepalingen van de RJK C1 is opgesteld. Het bestuur verklaart dat
deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft
en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.
Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop
het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.
Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere
middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die
van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Eindhoven,
03 - 06 - 2022

Voorzitter
J.P.M. Raaijmakers

Secretaris
J. Vos

Penningmeester
P.A. van Steensel

Bestuurslid
L.H.A. Vialle
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