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Gegevens Stichting Beeldenwereld
E. info@beeldenwereld.nl
T. 06 42712331
W. www.beeldenwereld.nl
Postadres:
Wolfkuilseweg 42
6542 JK Nijmegen
Bezoekadres:
Waalbandijk 14j | unit 49
KvK nummer: 66116937
RSIN nummer: 856401389
bank: NL43 TRIO 0338 6178 25
Bestuur:
Anke Franssen-Ackermans
Jildau van Dieren
Katja Poller

voorzitter
secretaris
penningmeester

Profiel:
Stichting Beeldenwereld is per 23 mei 2016 opgericht en gevestigd in Nijmegen.
Stichting Beeldenwereld heeft ten doel:
Bij te dragen aan een leefbare maatschappij, waarin iedere burger vanuit een gelijkwaardige
en sterke basis kan deelnemen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitvoeren van
filmprojecten. Deze filmprojecten worden uitgevoerd samen met de doelgroep en richten
zich op het verfilmen van voorvallen en gebeurtenissen uit het eigen leven en de directe
omgeving van de doelgroep.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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Financiën
Inkomsten
De inkomsten in 2019 bedroegen € 8.473. Dit bedrag bestaat volledig uit subsidies
ontvangen voor de projecten Wijkreporters Waterkwartier en Filmbuddies de Muze.
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten bedroegen in 2019 € 8.795.
Financiële baten en lasten (inclusief bank- en andere kosten)
De stichting heeft in 2019 met de liquide middelen een financieel resultaat van € -322
gerealiseerd. De beheer kosten bedroegen € 299.
Resultaat
Het resultaat van de baten en lasten bedraagt € 738,68
Nijmegen, 13 mei 2020
Bestuur
Voorzitter, A. Franssen-Ackermans
Secretaris, J. van Dieren
Penningmeester, K. Poller
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Balans
Activa
Type middelen

Beschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen
Te ontvangen subsidie

Bankrekening Triodos

2.110
188

5891,04

2.298

5.891,04

Vermogen

31-12-2019

31-12-2018

Stichtingsvermogen

555

876,97

Kortlopende schulden
-Nog te betalen bankkosten
-vooruit ontvangen subsidie

28
1.715

5.014,07

Totaal Passiva

2.298

5.891,04

Totaal Activa

Passiva
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Staat van Baten en Lasten
Baten
werkelijk 2019

werkelijk 2018

Inkomsten
Ontvangen subsidies
Subsidies Lindenholt Filmbuddies
Subsidies Wijkreporters gaan Groen

8.473
/
/

/
11.000
6.498

Som van de baten

8.473

17.498

Totaal baten beschikbaar

8.473

17.498
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
werkelijk 2019

werkelijk 2018

Besteed aan doelstelling:
Lindenholt Filmbuddies
Wijkreporters gaan Groen
Filmbuddies de Muze
Wijkreporters Waterkwartier

8.520

Totaal besteed aan doelstelling

/
/
/

10.528,88
6.238,74
/
/

8.520

16.767,62

156
8
73
39

123,21

Totaal kosten beheer en administratie

276

123,21

Som van de lasten

8.796

16.890,83

Saldo baten en lasten

-322

607,17

Kosten aan beheer en administratie:
Bankkosten
Kantoorkosten
Administratie kosten
Vakliteratuur
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Stichting Beeldenwereld is per 23 mei 2016 opgericht en gevestigd in Nijmegen.
Stichting Beeldenwereld heeft ten doel:
Bij te dragen aan een leefbare maatschappij, waarin iedere burger vanuit een gelijkwaardige
en sterke basis kan deelnemen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitvoeren van
filmprojecten. Deze filmprojecten worden uitgevoerd samen met de doelgroep en richten
zich op het verfilmen van voorvallen en gebeurtenissen uit het eigen leven en de directe
omgeving van de doelgroep.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Waardering
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd met de
afschrijvingen. Deze worden lineair berekend, gebaseerd op de geraamde economische
levensduur. Indien de bedrijfswaarde van materiele vaste activa lager is dan de boekwaarde
wordt extra afgeschreven tot de lagere bedrijfswaarde. Onder de aanschafprijs wordt
verstaan de investeringsuitgaven die verband houden met het verkrijgen of vervaardigen
van het actief.
Vorderingen
Bij waardering van de vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van
oninbaarheid. Onder deze posten worden ook de baten gerubriceerd, die zijn toegerekend
aan de verslagperiode, maar waarvan de feitelijke ontvangst valt in een volgende periode
(overlopende activa)
Langlopende schulden
Onder langlopende schulden zijn posten opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan één jaar. Schulden die binnen één jaar vervallen worden als kortlopend aangemerkt.
Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden worden ook de lasten gerubriceerd die zijn toegerekend aan de
verslagperiode maar waarvan de feitelijke betaling valt in een volgende periode
(overlopende activa).
Bedrijfsresultaat
Onder de netto-omzet worden begrepen opbrengsten van dienstverlening alsmede de
opbrengsten van overige activiteiten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting. De
bedrijfslaten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.
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Toelichting op de balans
Stichting Beeldenwereld is niet BTW-plichtig. Het vermogen van de stichting wordt louter
verkregen uit subsidies die toegewezen zijn aan specifieke projecten.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Ook al werden de activiteiten van de projecten Filmbuddies Lindenholt en Wijkreporters
gaan Groen afgerond in 2018, de financiële afwikkeling vindt voor een deel in 2019 plaats.
Hierdoor wordt een deel van de kosten van dit project doorgeschoven naar het boekjaar
2019.
Het bestuur van Beeldenwereld wordt niet gecompenseerd voor hun werkzaamheden.
Indien nodig ontvangen ze wel een vergoeding voor gemaakte kosten. In 2019 besloten de
bestuursleden deze kosten niet te declareren.
De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst. De kosten die gemaakt werden aan het
vergoeden van arbeid, zijn direct gekoppeld aan de projecten Filmbuddies Lindenholt en de
Wijkreporters gaan Groen (restkosten uit 2018) en aan de Wijkreporters Waterkwartier en
worden vergoed uit de subsidie inkomsten voor deze projecten. Dit geldt ook voor de
materiele kosten die in de jaarrekening zijn opgenomen als lasten.
Andere kosten die werden gemaakt in 2019 zijn overhead kosten, in dit geval de kosten voor
de zakelijke bankrekening van Beeldenwereld, kosten voor de boekhouder en aanschaf
vakliteratuur.

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de Stichting Beeldenwereld vastgesteld en
goedgekeurd in haar vergadering op 13 mei 2020. Deze vergadering vond door de Corona
crisis online plaats.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom
ontbreekt een controle verklaring van de onafhankelijke accountant.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum, die hier dienen te worden
vermeld.
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