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RAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Kunstschouw Westerschouwen  
Postbus 115  
4328 ZJ  Burgh-Haamstede

Kenmerk Behandeld door Datum

5275 M.C.F. 23 maart 2018

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Kunstschouw Westerschouwen te
Burgh-Haamstede bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017
met de toelichting samengesteld.

Werkzaamheden

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en
volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit 
houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften
in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).
Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer 
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen,
het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van
financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen 
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven 
of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 



2                ALGEMEEN

2.1                Doelstelling Stichting

De activiteiten van Stichting Kunstschouw Westerschouwen bestaan voornamelijk uit kunstbevordering. 
De stichting heeft tot doel: het organiseren, promoten, en stimuleren van, alsmede het deelnemen aan
kunstmanifestaties in de "Westhoek" van Schouwen-Duiveland, mede als bijdrage aan toeristische promotie in
de ruimste zin des woords. 
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

2.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door E. Gelderman (voorzitter), S.J. Karstens (secretaris), C.G.P.
de Koning (penningmeester) en de algemeen bestuursleden M.A. van Puyvelde-Burg, M. van den Adel, M.E.
Romijn-Wildschut, en A.F.S. Koopmans.

2.3                Kamer van Koophandel

Stichting Kunstschouw Westerschouwen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Zuidwest-Nederland, onder dossiernummer 41115282.

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt  € 692 tegenover  € 255 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als
volgt worden samengevat:

€

2017

% €

2016

%

Verschil

€

Baten 57.135 100,0 57.843 100,0 -708
Directe lasten 37.110 64,9 35.388 61,2 1.722

Bruto-resultaat 20.025 35,1 22.455 38,8 -2.430

Kosten

Afschrijvingen 1.000 1,8 1.000 1,7 -
Kantoorkosten 4.003 7,0 3.508 6,1 495
Verkoopkosten 14.152 24,8 17.609 30,4 -3.457

 19.155 33,6 22.117 38,2 -2.962

Exploitatiesaldo 870 1,5 338 0,6 532

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 61 0,1 97 0,2 -36
Rentelasten en soortgelijke kosten -239 -0,4 -180 -0,3 -59

-178 -0,3 -83 -0,1 -95

Resultaat 692 1,2 255 0,5 437

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2017 

€ €

31-12-2016

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Stichtingsvermogen 5.571 4.879
Voorzieningen 15.000 10.000

20.571 14.879

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 2.497 3.497

Werkkapitaal 18.074 11.382

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 3.447 5.247
Liquide middelen 15.168 6.235

18.615 11.482

Af: kortlopende schulden 541 100

Werkkapitaal 18.074 11.382

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor B.A. Schneider

B.A. Schneider  
               

BeConnummer 416721
NOAB AB1308

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 2.497 3.497

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Omzetbelasting 3.386 5.150
Overlopende activa 61 97

3.447 5.247

Liquide middelen  (3) 15.168 6.235

 21.112 14.979

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4)

Algemene reserves 5.571 4.879

Voorzieningen  (5)

Voorziening projecten 5.000 2.000
Lustrumvoorziening 10.000 8.000

15.000 10.000

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 541 100

 21.112 14.979

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

2017

€ €

2016

€ €

Baten  (7) 57.135 57.843
Directe lasten  (8) 37.110 35.388

Bruto-omzetresultaat 20.025 22.455

Kosten

Afschrijvingen  (9) 1.000 1.000
Kantoorkosten  (10) 4.003 3.508
Verkoopkosten  (11) 14.152 17.609

19.155 22.117

Exploitatiesaldo 870 338

Financiële baten en lasten  (12) -178 -83

Resultaat 692 255
Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening - -

Resultaat 692 255

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017

€ €

2016

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatiesaldo 870 338
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1.000 1.000
Mutatie voorzieningen 5.000 910
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 1.800 -1.353
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 441 -393

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.111 502

Rentelasten -178 -83

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.933 419

8.933 419

Samenstelling geldmiddelen

2017

€

2016

€

Geldmiddelen per 1 januari 6.235 5.816

Mutatie liquide middelen 8.933 419

Geldmiddelen per 31 december 15.168 6.235

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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

Algemeen

In dit rapport zijn de fiscale waarderingsgrondslagen toegepast.

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet 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.

Directe lasten

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de
overige bedrijfsopbrengsten.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

2017

€

2016

€

Inventaris

Aanschaffingswaarde 4.869 4.869
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.372 -372

Boekwaarde per 1 januari 3.497 4.497

Mutaties 
Afschrijvingen -1.000 -1.000

Aanschaffingswaarde 4.869 4.869
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.372 -1.372

Boekwaarde per 31 december 2.497 3.497

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met individueel bepaalde afschrijvingen. Gedurende het jaar hebben zich geen mutatie in de
materiële vaste activa voorgedaan die aanvullende toelichting behoeven. Er is geen rente geactiveerd.
 

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.386 5.150

Overlopende activa

Rente 61 97

3. Liquide middelen

ING Bank 66.57.70.251 168 235
ING spaarrekening 66.57.70.251 15.000 6.000

15.168 6.235

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

2017

€

2016

€

Algemene reserves

Stand per 1 januari 4.879 4.624
Resultaatbestemming boekjaar 692 255

Stand per 31 december 5.571 4.879

5. Voorzieningen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Overige voorzieningen

Voorziening projecten 5.000 2.000
Lustrumvoorziening 10.000 8.000

15.000 10.000

6. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 541 100

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
- 14 -

___________________________________________________________________________________________________________



6                TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017

2017

€

2016

€

7. Baten

Subsidie gemeente Schouwen-Duiveland 7.295 9.595
Subsidie provincie Zeeland 7.500 7.500
Bijdrage Stichting Renesse 20.000 20.000
Inschrijfgelden 7.795 6.075
Advertenties magazines 5.641 7.376
Verkopen magazines 7.132 6.272
Huursubsidie 1.000 1.000
Provisie 772 25

57.135 57.843

8. Directe lasten

Drukkosten magazines 5.165 5.604
Jonge Kunstenaars 9.390 18.324
Kosten Kunstmaal 1.698 1.618
Opname Lustrumvoorziening 5.000 -
Projecten 12.878 6.791
Bestuurskosten 2.979 3.051

37.110 35.388

9. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 1.000 1.000

Overige lasten

10. Kantoorkosten

Algemene kosten 118 25
Huur archief 893 888
Automatiseringskosten 639 356
Administratiekosten 508 508
Porti/verzendkosten - 300
Contributies en abonnementen 255 236
Verzekering 1.590 1.195

4.003 3.508

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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2017

€

2016

€

11. Verkoopkosten

Driehoeksborden 102 1.097
Openingskosten 3.810 2.684
Overige promotiekosten 6.592 9.072
Presentatie magazine 3.648 4.756

14.152 17.609

12. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 61 97
Rentelasten en soortgelijke kosten -239 -180

-178 -83

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente 61 97

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten -239 -180

7                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 1 juni 2017. De algemene
vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van de winst 2017

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2017 als volgt te bestemmen:

2017

€

Resultaat 692

Toevoeging algemene reserves 692

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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8                SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Omzetbelastingnummer: 8047.95.484.B.01

Verschuldigde omzetbelasting

Af te dragen hoog 1.184
Af te dragen laag 427

1.611

Voorbelasting

Voorbelasting 4.997

Te vorderen omzetbelasting -3.386

Afdrachten

Afdracht -3.386

Suppletieaangifte 2017 te betalen -

De te vorderen omzetbelasting per balansdatum bedraagt € 3.386.

Specificatie balanspost

Afdracht 2017 -3.386

Stichting Kunstschouw Westerschouwen te Burgh-Haamstede
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