STICHTING DE KUNST10DAAGSE
BERGEN – BERGEN AAN ZEE

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

Hoofd subsidieverstrekker
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Inleiding

Focus

De Kunst10Daagse Bergen – Bergen aan
Zee (K10D) is een (Anbi) stichting met als
doelstelling een zo breed mogelijk publiek
in aanraking brengen met uitingen van
kunst: schilderkunst, beeldende kunst,
literaire kunst, audiokunst, audiovisuele
kunst of kunst in welke vorm dan ook.

K10D richt zich de komende jaren met
name op:
• Jaarlijks een landelijk aansprekende
fototentoonstelling te bieden buiten en
binnen Het Hof.
• Samen te werken met andere culturele
instellingen om thema’s op elkaar af te
stemmen en zo in Bergen gasten en
inwoners een herkenbaar programma
te bieden. Hiertoe nemen wij actief
deel aan het Cultureel Bergens
Platform (CBP) dat door de gemeente
is geïnitieerd.
• Meerwaarde te creëren door
gezamenlijk op te trekken in
kunstprojecten met hotel blooming ,
Museum Kranenburgh, de Ruïnekerk,
Cinebergen, The Holland International
Music Sessions en de scholen in
Bergen.
• Een inclusief programma samen te
stellen waar zowel senioren, jongeren,
bewoners en bezoekers kwaliteit en
ontspanning vinden die bij hun
interesse aansluit.
• Sponsoren meerjarig aan ons te
binden om de organisatie van het
K10D evenement mogelijk te houden.

Wij, als bestuur van K10D, willen dit
bereiken door het organiseren van
kunstexposities, lezingen, concerten en
voorstellingen. Het K10D evenement vindt
tijdens tien aaneengesloten dagen plaats
in Bergen (NH) en Bergen aan Zee.
K10D is een evenement voor alle
kunstdisciplines van, voor en door
Bergenaren terwijl tegelijkertijd
kunstenaars en gasten van buiten het dorp
(de gemeente, de regio, het land) welkom
zijn. Disciplines als architectuur, literatuur,
muziek, film en theater hebben zich door
de jaren heen aangesloten.
Gerenommeerde kunstenaars en
galerieën exposeren op privé-locaties en
in horecagelegenheden.
De organisatie van dit grote en welhaast
unieke kunstevenement vraagt om een
actief kunstbeleid. Een beoordelingscommissie bewaakt het niveau van de
tentoongestelde kunst. De opdracht aan
de commissie is niettemin al jarenlang: de
K10D is van en voor iedereen, laagdrempelig én van goede kwaliteit. Ook in
het 29e jaar van het bestaan van de
stichting is de doelstelling onverminderd
om:
• een podium te bieden aan een zo
breed mogelijk palet aan kunsten en
kunstvormen in Bergen - Bergen aan
Zee; dorpskernen die van oudsher
bekend zijn om hun kunstenaars.
• een breed publiek de gelegenheid
geven te genieten van de aangeboden
kunst op – soms zeer verrassende –
locaties en in ateliers van
kunstenaars.
• Op een vast moment per jaar tien
dagen, naast de beeldende kunsten,
een uitdagend flankerend programma
te bieden: tegen lage kosten, met
goede kwaliteit, laagdrempelig en
inspirerend en voor een
verscheidenheid aan doelgroepen.

Beleid
K10D werkt vanuit een meerjarig beleid en
programma om tot afspraken te komen
met andere in Bergen werkzame
organisaties. Dit geldt met name voor onze
gewaardeerde en noodzakelijke subsidieen sponsorcontracten met de gemeente
Bergen en met de Rabobank Alkmaar e.o.
Ook de afspraken met museum
Kranenburgh en de sponsoring door het
Taqa Cultuurfonds, de Verenigde
Ondernemers Bergen en tal van andere
ondernemers, maar ook individuele
partijen zijn bij voorkeur en in toenemende
mate meerjarig. Sinds 2019 beschikt K10D
over de ANBI-status wat de mogelijkheden
tot sponsoring vergroot.
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Terugblik op 2020
Aanvankelijk was besloten om wegens
corona geen K10D te organiseren, maar
na de eerste verspreidingsgolf in maart
leek het tij te keren. In overleg met de
gemeente Bergen en onze hoofdsponsor
Rabobank besloten wij om alsnog in mei
de inschrijving open te stellen voor een
afgeslankt evenement zonder extra
activiteiten zoals de concerten in de
Ruïnekerk, het straattheater en de fotoexpositie rondom het Hof.
Dat er behoefte was en is aan een K10D
was duidelijk. Na de inschrijving die een
maand later dan gebruikelijk van start
ging, bleek dat ruim 240 kunstenaars zich
hadden ingeschreven op meer dan 130
locaties.
Ook waren we in 2020 een unieke
samenwerking aangegaan met de Kunsten Museumkrant waarin de catalogus van
K10D als een apart katern was
opgenomen. De Kunst- en Museumkrant is
in een oplage van ruim 20.000 exemplaren
verspreid over alle musea en galeries, en
uiteraard in Bergen en is gratis
beschikbaar.

Wij bedanken alle subsidiegevers en
sponsoren voor hun bijdrage. Hoewel wij
geen evenement hebben kunnen
organiseren, willen wij alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet in de
voorbereiding.
Door de steun van de gemeente Bergen,
de Rabobank en de diverse trouwe private
sponsoren, hebben wij 2020 toch nog met
een positief resultaat kunnen afsluiten.
Hiermee hebben we ons eigen vermogen
en liquiditeit weer dusdanig kunnen
verbeteren dat daarmee de toekomst van
K10D is veiliggesteld.
In de bestuursvergadering van 18 maart
2021 is besloten het resultaat van 2020
van € 788 ten gunste te brengen aan het
overig eigen vermogen.

Dick Min (voorzitter a.i.)

Na de zomer verslechterde de situatie
rondom corona waardoor begin oktober in
overleg met de gemeente Bergen moest
worden besloten het evenement alsnog af
te gelasten, op de dag dat alle
kunstenaars hun locatienummers en
informatie kwamen ophalen.
Bijzonder spijtig maar de omstandigheden
lieten ons geen andere keus. De ontwikkeling van de pandemie in oktober liet ook
zien dat dit de juiste beslissing was.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de
gemeente Bergen en de Rabobank ons
door dik en dun gesteund hebben, ook in
financiële zin. De gemeente Bergen heeft
ons bovenop de jaarlijkse subsidie een
extra financiële bijdrage verleend. Wij
hadden inmiddels wel alle kosten gemaakt
en zouden zonder die steun in de rode
cijfers belanden, te meer daar wij de
kunstenaars 80% van hun
inschrijvingsgeld retour hadden betaald
wegens de afgelasting.

Hans van Oostrum (secretaris),

Namens het bestuur van de Stichting
DeKunst10Daagse Bergen – Bergen aan
Zee
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Aanvullende informatie
Organisatie
De organisatie K10D bestaat uit een bestuur van vijf vrijwilligers dat ondersteund wordt door een
betaalde coördinator. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers. Voorafgaand aan de K10D
bouwen zij locaties op, en verzorgen zij de bebording en spandoeken. Tijdens de K10D zijn zij de
gastvrouwen en -heren in het informatiecentrum (op het terrein van de Ruïnekerk). Zij verzorgen
de ontvangst van gasten en kunstenaars, zij rijden de hop-on-hop-off bussen, zij begeleiden de
concerten en zij organiseren de fietstochten. Zonder vrijwilligers is er geen K10D.
Bestuur en vrijwilligers verrichten hun werk onbezoldigd. De coördinator (Charda Jansen), wordt
op projectbasis ingehuurd.
Gegevens van de organisatie:
Naam: Stichting De Kunst10daagse Bergen
Adres: Raadhuisstraat 2-4
Woonplaats: 1861 KS Bergen
Emailadres: info@dekunst10daagse.nl
KvK nummer: 37081714
K10D beschikt sinds 2019 over de ANBI-status. Actuele informatie is te vinden op onze website:
www.dekunst10daagse.nl
Begroting en jaarrekening
K10D begroot onder normale omstandigheden jaarlijks circa € 100.000,- aan kosten en
opbrengsten. Een dekkende exploitatie is het uitgangspunt.
De opbrengsten bestaan uit de gemeentelijke subsidie, de sponsoring van de Rabobank en tal
van andere sponsoren. De opbrengsten bestaan verder uit de inschrijfgelden van de
kunstenaars, de advertenties in de catalogus, de verkoop van de catalogus en de opbrengst van
de concerten in de Ruïnekerk.
De uitgaven betreffen voornamelijk organisatiekosten, PR en reclame en kosten voor
programmering van concerten en evenementen. K10D ontvangt geen gelden uit verkochte
kunstwerken van exposerende kunstenaars. Daarnaast worden elk jaar enkele specifieke
projecten geprogrammeerd die vanuit diverse opbrengstcategorieën (o.a. sponsoring), zichzelf
moeten financieren.
Financiën
Het vermogen van de stichting wordt, volgens de statuten, gevormd door:
• sponsorbijdragen;
• subsidies en donaties;
• schenkingen, erfstellingen en legaten;
• alle overige verkrijgingen en baten.
De stichting streeft naar een beperkt eigen vermogen om eventuele tegenvallende inkomsten op
te kunnen vangen en om over voldoende liquiditeit gedurende het jaar te beschikken omdat de
uitgaven niet synchroon lopen met de inkomsten.
De Stichting legt jaarlijks verantwoording af door middel van het opstellen van een jaarrekening,
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
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Rapport inzake de jaarrekening 2020
Inhoud
Resultaat 2020 en toelichting
Jaarrekening
Balans per 31 december 2020
Winst- en verliesrekening 2020
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Overige gegevens
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Resultaat 2020 en toelichting
2020

2019

Netto omzet (A)

65.756

101.017

Projectkosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Bedrijfskosten totaal (B)

22.409
5.004
31.635
5.463
167
64.678

54.498
4.944
41.385
8.002
153
108.982

1.078

-7.965

-290
788

-1.069
-9.034

0
788

-1.294
-10.328

Bedrijfsresultaat (A-B=C)
Som der financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering
Buitengewone lasten
Resultaat

Met het aanvankelijke besluit in juli 2020 om toch een K10D te organiseren, is gekozen voor een
afgeslankt evenement, zonder concerten, zonder straattheater en zonder foto-expositie. Het
evenement was puur gericht op de expositie van het werk van de kunstenaars.
Dit afgeslankte evenement leidde tot een aanzienlijke lagere omzet, maar ook tot aanzienlijk
lagere bedrijfskosten. Tegenover het gemis aan baten van de concerten, stonden geen uitgaven
aan huur van de Ruïnekerk en het terrein rondom de Ruïnekerk voor het gebruikelijke
informatiecentrum. Ook leidde de samenwerking met de Kunst- en Museumkrant tot lagere
drukkosten maar de gratis verspreiding drukte ook de omzet door het gemis aan
verkoopopbrengst van de catalogus.
De omzet en daarmee het positieve bedrijfsresultaat is toe te schrijven aan de extra bijdrage die
wij mochten ontvangen van de gemeente Bergen in verband met het corona steunpakket voor de
culturele sector.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2020
Activa
2020

2019

Vaste activa
Grond
Gebouwen
Inventaris
Machines
Vervoermiddelen
Goodwill

513

680

Totaal vaste activa

513

680

Vlottende activa
Kas
Voorraad
Debiteuren
Nog te ontvangen subsidie
Te ontvangen belasting en premies
Waarborgsommen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

518
609
0
0
3.191
780
43.660
48.759

401
706
0
17.500
0
780
13.056
32.443

Totaal activa

49.272

33.123

De liquide middelen bestaan uit:
Rabo rekening-courant .965
Rabo spaarrekening .810
Kas
Totaal liquide middelen

26.154
17.506
518
44.178

9.551
3.504
401
13.456
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Passiva
2020

2019

534
0
788
788
1.322

34.757
0
-10.328
-10.328
24.429

Bestemmingsreserve primo
- onttrekking t.b.v. lopend jaar
+ dotatie uit lopend jaar
Bestemmingreserve ultimo

30.000

6.105

0
30.000

0
6.105

Totaal eigen vermogen

31.322

30.534

0

0

5.000
12.950
0

0
2.292
296

17.950

2.588

49.272

33.123

(Overig) Eigen vermogen primo
resultaat voorgaande boekjaren
resultaat lopend jaar
Resultaat inclusief lopend jaar
(Overig) Eigen vermogen ultimo

Vreemd vermogen lang
Achtergestelde lening
Hypothecaire lening
Banklening (o/g)
Totaal vreemd vermogen lang
Vreemd vermogen kort
Overlopende passiva
Nog te betalen kosten
Te betalen belastingen en premies
Rekening-courantkrediet bank
Totaal vreemd vermogen kort
Totaal passiva

Het totaal eigen vermogen is begin 2020 opgedeeld in een bestemmingsreserve van € 30.000 en
een (overig) eigen vermogen van € 534. De bestemmingsreserve is het minimaal eigen
vermogen dat nodig is om na een jaar met een tegenvallende exploitatie nog in staat te zijn om in
het nieuwe jaar een start te maken met de voorbereidingen van een K10D.
De verwerking van het jaarlijkse resultaat is met ingang van 2020:
• Een positief resultaat wordt eerst ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve als die
lager is dan € 30.000, en het meerdere ten gunste van het overig eigen vermogen.
• Een negatief resultaat wordt eerst ten laste gebracht van het overig eigen vermogen. Als dat
ontoereikend is, wordt het meerdere ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.
Omdat de bestemmingsreserve begin 2020 het vereiste niveau heeft, is het positieve resultaat
van 2020 ad. € 788 toegevoegd aan het overig eigen vermogen.
De nog te betalen kosten hebben betrekking op de in gang gezette herstructurering van de
website (€ 12.800) en de hosting van de website (€ 150). De voor de fototentoonstelling
ontvangen subsidie (€ 5.000) die in overleg met de verstrekker behouden blijft voor 2021, is
verantwoord onder overlopende passiva.
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Kasstroomoverzicht (staat van herkomst en besteding der middelen)
Kasstroomoverzicht

2020

EBIT (bedrijfsresultaat)
Bij: afschrijvingen
Kasstroom op winstbasis

788
167
955

Mutatie in het netto werkkapitaal (excl. liquide middelen)
- vlottende activa primo
- vlottende passiva primo
Netto werkkapitaal begin van het jaar
- vlottende activa ultimo
- vlottende passiva ultimo
Netto werkkapitaal eind van het jaar
Mutatie netto werkkapitaal

19.387
2.588
16.799

16.799

5.099
17.950
-12.851

Operationele kasstroom

-12.851
29.649
30.604

Bruto-investeringen
Boekwaarde vaste activa begin van het jaar
Af: afschrijvingen
Boekwaarde vaste activa einde van het jaar
Bruto-investeringen

680
167
513

0

Vrije kasstroom

30.604

Mutatie eigen vermogen
Eigen vermogen begin
Eigen vermogen eind
Bestemmingsreserve begin
Bestemmingsreserve eind
Cumulatief resultaat begin
Bij: resultaat lopend jaar
Cumulatief resultaat eind
Mutatie eigen vermogen

34.757
534

34.223

6.105
30.000

-23.895

-10.328
788
788

Beschikbaar voor de vermogensmarkt

-10.328
0
30.604

Geldstromen van en naar de vermogensmarkt (excl. mutatie rekening courant)
Aflossing achtergestelde lening
Aflossing hypothecaire lening
Aflossing banklening (o/g)
Betaalde interest
Gelduitgaven naar de vermogensmarkt

0
0
0
0

0

Mutatie liquide middelen (toename is +; afname is -)

Liquide middelen eind (incl. rekening-courantkrediet)
Liquide middelen begin (incl. rekening-courantkrediet)
Mutatie liquide middelen (toename is +; afname is -)
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30.604

43.660
13.056

30.604

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van
activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de fiscale grondslagen. De afschrijvingen bedragen een percentage van de
verkrijgingsprijs, te weten 20%.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn ter vrije beschikking, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transactiebasis worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen
en exclusief omzetbelasting.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de fiscale grondslagen.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Buitengewone lasten
Als buitengewone baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone
bedrijfsuitoefening voortvloeien.
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Overige gegevens
Accountantscontrole
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 BW) is de stichting niet controleplichtig om
welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

Statutaire regeling inzake de verslaggeving
Conform artikel 9 van de statuten is de verslaggeving als volgt geregeld:
9.1 Het boekjaar van de stichting is een kalenderjaar.
9.2 Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken af en maakt daaruit zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans
en staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. De penningmeester zendt deze
stukken vóór het einde van de in voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. Deze
stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten billijke daarvan door alle bestuurders
ondertekend.
9.3 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de balans en staat van baten en lasten over te
gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW. Deze deskundige brengst omtrent zijn onderzoek verslag
uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.
9.4 Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het
beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter
verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van
het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening in de bestuursvergadering is het resultaat
na belasting over 2020 ad € 788 ten gunste gebracht van het overig eigen vermogen.
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