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Jaarrekening 2017

VOORWOORD EN INLEIDING
Begin 2016 is Stichting Onbeperkt Genieten opgericht met de missie om kunst en cultuur
toegankelijker en bereikbaarder te maken voor (jonge) mensen met een onzichtbare fysieke
aandoening of chronische ziekte. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met een onzichtbare
beperking en liefde voor kunst en cultuur, wil ik met de stichting meer bewustwording in de
culturele sector teweegbrengen omtrent niet-zichtbare aandoeningen. Daarbij wil ik mogelijk
maken dat iedereen die iets extra’s nodig heeft om te kunnen genieten van een concert,
festival, theatervoorstelling of museum daarbij ondersteund wordt.
Waar de focus in 2016 vooral gericht was op het neerzetten van een goed fundament voor de
stichting en het opzetten van enkele pilotactiviteiten; stond 2017 vooral in het teken van het
ontwikkelen van de juiste boodschap naar de doelgroep en daarnaast de focus verleggen naar
de bewustwording bij de culturele instellingen.
Ook is er veel aandacht besteed aan de interne organisatie: de structuur van de administratie
en het beleid voor donaties en fondsenwerving is verder aangescherpt.
Terugblikkend op de doelstellingen voor 2017 zijn deze deels behaald, namelijk het werven van
nieuwe financiering door nieuwe projectplannen en meer bewustwording bij culturele
instellingen. Aan de doelstellingen om zichtbaarder te zijn voor de doelgroep en uitbreiding van
het prikkelarme museumbezoek wordt nog hard gewerkt.
We hebben 2017 afgesloten als een jaar waarin er relatief weinig communicatie naar buiten toe
was via de website en sociale media, terwijl achter de schermen hard gewerkt is aan de
boodschap van Onbeperkt Genieten en de richting waarin we in 2018 verder gaan bouwen.
In dit jaarverslag komt achtereenvolgend aan bod: de missie en visie van Stichting Onbeperkt
Genieten, de organisatie, onze activiteiten in 2017, communicatie en PR, de focus voor 2018 en
als laatste de financiële verantwoording over 2018.
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OVER STICHTING ONBEPERKT GENIETEN
Stichting Onbeperkt Genieten is in 2016 opgericht vanuit het idee dat er meer mogelijk is dan
op het eerste gezicht lijkt, met name voor mensen met een onzichtbare beperking en
prikkelgevoeligheid. Wij geloven in de kracht van kunst en cultuur om mensen uit hun sociale
isolement en daarmee de negatieve spiraal te halen die vaak het gevolg is van een onzichtbare
aandoening. We zetten ons in om (jonge) mensen met een onzichtbare fysieke aandoening of
chronische ziekte weer te laten genieten van kunst en cultuur. Wij gunnen iedereen een leven
vol muziek, kunst, theater en andere culturele belevingen. We halen de drempels weg om dit
mogelijk te maken voor hen die daarvoor net dat beetje extra nodig hebben.
Onze doelgroep bestaat uit (jonge) mannen en vrouwen met een prikkelgevoeligheid of niet
zichtbare beperking en een (grote) interesse voor kunst en cultuur.
Dit kan een mentale prikkelgevoeligheid zijn, denk hierbij aan mensen met niet-aangeboren
hersenletsel, autisme, ADHD of andere vorm van een fysieke aandoening die mentale
overbelasting als gevolg heeft.1 Eveneens richt de stichting zich op mensen met een fysieke
prikkelgevoeligheid: bijvoorbeeld reumatische aandoeningen, chronische pijn, donor- en
kankerpatiënten, spierziekten, chronische vermoeidheid, ziekte van Crohn of een andere nietzichtbare fysieke beperking of chronische ziekte.
Het zijn die mensen waarvan niet direct zichtbaar is dat ze iets extra’s nodig hebben, waardoor
ze vaak tussen wal en schip vallen. Ze zijn niet ziek genoeg om gebruik te maken van bepaalde
voorzieningen (gericht op zichtbare beperkingen) en kunnen tegelijkertijd niet mee in het
tempo van de huidige belevingsmaatschappij, door vermoeidheid, pijn, prikkelgevoeligheid of
andere onzichtbare klachten.
We streven naar meer bewustwording voor onze doelgroep binnen de cultuursector in
Nederland. Als stichting willen we de cultuursector stimuleren om meer na te denken over
toegankelijkheid voorbij de zichtbare aandoeningen. En in samenwerking met de culturele
instellingen in Nederland realiseren we meer prikkelarme programma’s en mogelijkheden.
Visie
Kunst en cultuur kunnen je prikkelen, inspireren en motiveren. Door de verbeeldingskracht van
kunst en het reflectieve karakter stellen ze de kijker in staat tot (persoonlijke) ontplooiing en
ontwikkeling. Zowel actieve als passieve deelname aan kunst en cultuur geeft een meerwaarde
aan je leven en dat is een belangrijk goed. Iedereen heeft recht op activiteiten die kwaliteit aan,
en verbetering van, leven geven. Als je in je dagelijkse functioneren tegen bepaalde
beperkingen aanloopt is kunst en cultuur van extra waarde ten opzichte van de situatie waarin
je overal zondermeer aan kunt deelnemen.

1

We richten ons niet op mensen met een psychische aandoening of achtergrond, dit vraagt namelijk een

hele andere aanpak en kwaliteiten van vrijwilligers. We hebben als stichting op dit moment onvoldoende
ervaring en expertise voor in huis voor begeleiding en ondersteuning.
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En daarin slaat Stichting Onbeperkt Genieten een brug: door op creatieve en praktische wijze de
randvoorwaarden vorm te geven om deelname in het kunst- en cultuurdomein mogelijk te
maken binnen de individuele grenzen. Vanuit de waarden Verwondering, Kracht, Bevlogenheid,
Verbinding en Respect worden de activiteiten van Onbeperkt Genieten ontplooit.
Missie
De missie van Stichting Onbeperkt Genieten is het creëren van andere en vernieuwende
randvoorwaarden in de cultuursector; met als doel om meer mensen de mogelijkheid te bieden
om naar een concert, theatervoorstelling, museum of filmtheater te gaan. De stichting richt zich
op (jonge) mensen die in hun dagelijks leven tegen grenzen aanlopen door een chronische
ziekte, fysieke beperking of hoge prikkelgevoeligheid, die niet direct zichtbaar is.
De stichting zet zich in voor meer bewustwording en draagvlak bij de culturele instellingen en
andere organiserende partijen in de culturele sector van Nederland ten aanzien van
toegankelijkheid en prikkelarm aanbod. Het inspelen op praktische oplossingen en het benutten
van de mogelijkheden die daaruit volgen, dat is waar Stichting Onbeperkt Genieten voor staat.
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ORGANISATIE
Stichting Onbeperkt Genieten is een kleine, professionele organisatie met een medewerker in
dienst en een klein aantal vrijwilligers.
Bestuur en directie
Stichting Onbeperkt Genieten heeft een onbezoldigd bestuur, bestaande uit een voorzitter,
penningmeester en secretaris. Het bestuur is voor onbepaalde tijd benoemd.
Samenstelling bestuur
Voorzitter
J.A.M. van der Putten
In het dagelijks leven is Jack van der Putten directeur bij coöperatie DELA.
Secretaris
R.J. Witpaard
Robert Jan is jurist bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Penningmeester A.J. Wocher
Alice Wocher is afgestudeerd Religiewetenschapper aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en is momenteel met een opleidingstraject bezig tot
personeel- en projectmanager.
Directie
De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, Iris van Heesch. Zij is tevens de
initiatiefnemer van de stichting. De dagelijkse leiding bestaat uit de algemene leiding van de
stichting en de vertegenwoordiging naar buiten toe. Ook is de algemeen directeur is
verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. De algemeen directeur is aangesteld
voor bepaalde tijd, met (nog) geen vast aantal FTE. Onkosten worden vergoed op basis van de
gemaakte kosten voor zover deze gemaakt zijn in uitvoering van de werkzaamheden voor de
stichting. De algemeen directeur is naast de werkzaamheden voor de stichting ook actief als
zakelijk- en productieleider bij het internationale muziektheatergezelschap Usine à Neige
daarnaast is verbonden als secretaris bij Stichting Cherubino in een onbezoldigde
bestuursfunctie. Deze (neven)functies hebben geen belangenverstrengeling als gevolg.
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Vrijwilligers
De stichting kan niet zonder de belangrijke inzet door vrijwilligers. In 2017 waren er 9 actieve
vrijwilligers, waarvan 6 vaste vrijwilligers en 3 vrijwilligers op basis van eenmalig project.
Het doel om in 2017 meer vaste vrijwilligers te werven met hart voor de stichting is behaald.
In 2017 hebben de vrijwilligers nog geen training ontvangen, enkel persoonlijke begeleiding
door de algemeen directeur. Vanaf 2018 nemen alle vrijwilligers deel aan de training die
ontwikkeld is door Onbeperkt Genieten. Zo gaat elke vrijwilliger met voldoende kennis en
ervaring aan de slag.
Overzicht aantal vrijwilligers bij uitgevoerde activiteiten
Activiteit
25 januari 2017 - Studio sessie Onbeperkt Genieten
13 mei 2017 - Een-op-een-activiteit
12 juni 2017 - Prikkelarm Museumbezoek Van Abbemuseum
13 november 2017 - Prikkelarm Museumbezoek Van Abbemuseum
April t/m juni 2017 – Project ‘Bewustwording bij culturele instellingen’
door studenten HAN
Doorlopend: advies aan culturele instellingen

Aantal vrijwilligers
3
1
0
1
3
0

Naast de actieve ondersteuning tijdens activiteiten zijn de vrijwilligers ingezet voor
ondersteuning bij kantoortaken, het schrijven van fondsaanvragen en de ontwikkeling van de
training voor culturele instellingen.
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Sponsoren, donateurs en samenwerkingspartners
Onze sponsoren en donateurs zijn we ontzettend dankbaar voor de hulp en ondersteuning.
Het startkapitaal van de Bart de Graaff Foundation dat in 2016 is toegekend liep gedurende het
hele jaar in 2017 nog door. Het restant van de toegekende donatie wordt in 2018 uitgekeerd.
Voor projecten zijn door het DELA Goededoelenfonds, Janivo Stichting en Gemeente Nijmegen
donaties en subsidies verstrekt voor in totaal 11.024 euro.
Daarnaast is er een eerste particuliere donateur voor een periode van vijf jaar geworven.
Ook heel belangrijk zijn onze samenwerkingspartners, zij helpen onze missie te realiseren en om
de pilot activiteiten op touw te zetten. Een belangrijke samenwerkingspartner die in 2017 erbij
is gekomen is de Stadsschouwburg en De Vereeniging Nijmegen. Met hen zijn we begonnen aan
het pilot project voor een prikkelarm theaterbezoek. Ook de samenwerking met Theaterfestival
Boulevard en het Van Abbemuseum is dit jaar voortgezet. Hierover volgt meer informatie onder
het kopje ‘activiteiten’.

ANBI
De toegekende ANBI status is behouden in 2017.
Op 14 november 2016 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting, 24
februari 2016.

Stichting Onbeperkt Genieten
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ACTIVITEITEN IN 2017
Focus in 2017
Dit jaar stond vooral in het teken van het ontwikkelen van de juiste boodschap naar de
doelgroep en daarnaast de focus verleggen naar de bewustwording bij de culturele instellingen.
Er is veel aandacht besteed aan de interne organisatie: de structuur van de administratie en het
beleid voor donaties en fondsenwerving is verder aangescherpt.
We hebben 2017 afgesloten als een jaar waarin er relatief weinig communicatie naar buiten toe
was via de website en sociale media, terwijl achter de schermen hard gewerkt is aan de
boodschap van Onbeperkt Genieten en de richting waarin we in 2018 verder gaan bouwen.
We hebben een aantal prikkelarme activiteiten georganiseerd en zijn een belangrijk
samenwerkingsverband met de Stadsschouwburg en de Vereeniging Nijmegen aangegaan.
Studiosessie Onbeperkt Genieten
Op 25 januari vond de eerste Studiosessie Onbeperkt Genieten plaats. Een avond die in het
teken stond van een officieel vertrekpunt van Stichting Onbeperkt Genieten en een eerste
aanzet om de bewustwording rondom onzichtbare aandoeningen in combinatie met de
toegankelijkheid van het culturele veld in Nederland in kaart te brengen en te vergroten.
Het publiek bestond uit mensen werkzaam in het culturele veld of de hulpverlening, de
doelgroep en mensen die de stichting en warm hart toedragen. Kortom, een heleboel kennis,
ervaring en expertise samengebracht in een ruimte.
Onder leiding van Nadia van Vuuren gingen onze tafelgasten met elkaar in gesprek om tot een
plaatsbepaling te komen van waaruit Stichting Onbeperkt Genieten haar activiteiten verder kan
ontplooien. Door de kennis en ervaringen van de tafelgasten en het publiek bij elkaar te
brengen is een goed beeld ontstaan wat betreft de uitdagingen met betrekking tot de
doelgroep en wat de focus de stichting moet zijn.
De tafelgasten:
• Willie Kerkhof, programmeur en producent aan de Radboud Universiteit bij de
cultuurorganisatie Cultuur op de Campus.
• Jasper Millenaar, werkzaam als fysiotherapeut in een ziekenhuis vooral met revalidatie
patiënten en in een nieuwe functie bij orthopedie als physician
• Esther-Claire Sasabone, schrijfster en samen met Vincent Moolenaar oprichter van Bureau
Sterrenstof. Ze is nierpatiënt sinds haar derde, in 2010 ontving ze haar vierde donornier en is
ervaringsdeskundige in ziek zijn zonder dat je het ziet.
• Mirjam de Graaff, voorzitter Bart de Graaff Foundation en de zus van Bart de Graaff. De
Foundation helpt jongeren met een levensbepalende fysieke beperking bij het starten van
hun eigen onderneming. Zij begeleiden deze Bikkels een jaar lang met kennis en
startkapitaal.
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Stichting Onbeperkt Genieten is opgericht om cultuurbezoeken mogelijk te maken voor mensen
met een onzichtbare chronische beperking die daarbij drempels ervaren. Hoe is de situatie nu in
Nederland? Wat zijn de uitdagingen en problemen en hoe gaan we die oplossen? Dat zijn
vragen die gedurende de Studiosessie besproken zijn door de tafelgasten en het publiek. De
belangrijkste conclusies van de avond betreffen het bewustzijn in de culturele sector ten
aanzien van mensen met onzichtbare aandoeningen en het bereiken van de doelgroep.
Het bewustzijn in de culturele sector over onzichtbare beperkingen en de behoeften die daarbij
horen zijn om dit moment heel laag. Er gebeurt weinig tot niets vanuit de culturele hoek, niet
uit onwil maar vooral vanuit onwetendheid. Er is steeds meer ruimte en aandacht voor mensen
met een zintuigelijke beperking (doof, slechthorend, blind en slechtziend) en mensen in een
rolstoel; maar voor de grote groep mensen met onzichtbare beperkingen zijn er nog weinig
structurele initiatieven. Als duidelijk is dat er vraag vanuit de doelgroep is, dan is er vanuit de
culturele sector zeker welwillendheid om een betere toegankelijkheid en bereikbaar te
realiseren. Het is goed om te realiseren dat niet elk concert of evenement prikkelarm te
realiseren is, maar er is veel aanbod op de culturele markt en daarom ook veel mogelijkheden.
Een uitdaging voor de stichting ligt vooral op het vlak van het vinden van de mensen die
onzichtbaar ziek zijn en graag aan culturele activiteiten willen deelnemen. Je ziet bijna letterlijk
niet dat ze ziek zijn, en de meesten komen er ook niet graag voor uit. Het uitspreken van iets
waar je je voor schaamt is ontzettend moeilijk. Daarbij komt dat vanwege beperkte energie in
combinatie met de prijzen van concerten of evenementen dat de doelgroep drempels ervaart
om eraan deel te nemen. Dat is bijna niet te betalen als je een uitkering hebt of geen werk
omdat je ziek bent. En dan daarbij ook nog eens om hulp vragen is heel moeilijk. Veel mensen
zijn daar niet zo assertief in en daarin is een belangrijke rol voor de stichting weggelegd om een
beweging op gang te krijgen. Enerzijds het creëren van meer bewustzijn in het culturele veld en
anderzijds het geven van vertrouwen aan de doelgroep dat je kan genieten van kunst en
cultuur.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Chris Ayer, een Amerikaanse singer-songwriter uit
Los Angeles (VS).
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Een-op-een-activiteit2
• Zaterdag 13 mei 2017
Onder begeleiding van vrijwilliger Martijn is de Theo naar een musical Lady Marmalade
van Stichting Stampij in de Lindenberg Nijmegen geweest.
Project minorstudenten Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Studenten van Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben in de maanden april tot en met juni
2018 een project uitgevoerd waarbij ze potentiele handreikingen hebben onderzocht voor de
bewustwording van culturele instellingen ten aanzien van onzichtbare beperkingen.
Prikkelarm museumbezoek
• Maandag 12 juni 2017
Prikkelarm museumbezoek bij het Van Abbemuseum in Eindhoven.
Met een groep van 7 personen van Atelier 23 (Siza) in de leeftijd van 23 tot 65 jaar
hebben we een bezoek gebracht aan de expositie van Qiu Zhijie: Journeys without
arrivals. Er waren drie begeleiders en 1 chauffeur vanuit Atelier 23 aanwezig; daarnaast
een medewerker van Onbeperkt Genieten en twee medewerkers van het Van
Abbemuseum.
Dit prikkelarm museumbezoek is na afloop uitvoering geëvalueerd met de bezoekers en
de uitkomsten worden meegenomen in de uitwerking van het format prikkelarm
museumbezoek en de verbetering van de volgende bezoeken.

Begin 2018 wordt de naam van de “een-op-een-activiteit” gewijzigd naar een “cultuuruitstapje op
maat”, zo kunnen we onder de naam van die activiteiten ook kleine groepsactiviteiten organiseren.
2
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•

Maandag 13 november 2017
Prikkelarm museumbezoek bij het Van Abbemuseum in Eindhoven.
Met een groep van 5 personen van Atelier 23 (Siza) in de leeftijd van 19 tot 45 jaar
hebben we een bezoek gebracht aan de Collectie: The making of Modern Art.
Er waren twee vrijwilligers en 1 chauffeur vanuit Atelier 23 aanwezig; een vrijwilliger en
medewerker van Onbeperkt Genieten en twee medewerkers van het Van
Abbemuseum.
Dit prikkelarm museumbezoek is na afloop uitvoering geëvalueerd met de bezoekers en
de uitkomsten worden meegenomen in de uitwerking van het format prikkelarm
museumbezoek en de verbetering van de volgende bezoeken.

Project prikkelarm theaterbezoek
In samenwerking met De Stadsschouwburg en De Vereeniging Nijmegen hebben we een pilot
opgezet om een format voor een prikkelarm theaterbezoek te realiseren. De opzet van de pilot
is vergelijkbaar met de ontwikkeling van het prikkelarme museumbezoek.
Van juni tot en met december 2017 is het project in voorbereiding geweest, de uitvoering is
naar 2018 verplaatst in verband met afwezigheid van onze contactpersoon bij de
Stadsschouwburg. Er is een projectplan geschreven waarvoor financiering is aangevraagd; door
Janivo Stichting en Gemeente Nijmegen is de financiering reeds toegezegd. Er loopt nog een
derde aanvraag bij een groot landelijk fonds.
Advies aan culturele instellingen
Vanaf augustus 2017 zijn we ons ook meer gaan richten op het adviseren en meedenken bij
culturele instellingen. In navolging van de samenwerking in 2016 is er opnieuw meegedacht bij
de toegankelijkheid van Theaterfestival Boulevard in ’s-Hertogenbosch.
Ook zijn we gestart met het meedenken bij een Amsterdam Museum en daarnaast zijn we
verbonden aan STUDIO i, een platform voor inclusiviteit in de museumwereld.
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COMMUNICATIE EN PR
In 2017 is de communicatie naar buiten toe minimaal geweest; dit ligt in lijn met de keuze om
eerst achter de schermen de richting van de organisatie te verscherpen. Intern is er gewerkt
aan een communicatiecampagne naar culturele instellingen en de doelgroep, welke in 2018
ingezet gaat worden.
Via de volgende kanalen hebben we berichten geplaatst:
Kanaal
Aantal berichten

Nieuwsitems website
2

Nieuwsbrief
2

Facebook
17

Instagram
5

YouTube
3

Overzicht nieuwsitems website
In 2017 zijn de volgende nieuwsitems geplaatst*:
- Studiosessie Onbeperkt Genieten 25 januari
- Prikkelarm museumbezoek
* Klik op de link om het hele nieuwsbericht op de website te lezen.
Nieuwsbrief
Het verzenden van de nieuwsbrief is voortgezet in 2017, er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd.
Op 29 juli 2017 en 5 december 2017.

Een impressie van onze Instagram pagina (rechtsboven);
een filmpje op YouTube (rechtsonder) en onze vierde
nieuwsbrief.
Stichting Onbeperkt Genieten
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DOELSTELLINGEN 2018
In 2018 stelt Stichting Onbeperkt Genieten zich de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoering project prikkelarm theaterbezoek
Training voor culturele instellingen ontwikkelen
Prikkelarm museumbezoek uitbreiden bij meer musea
Uitbreiding van het aantal vrijwilligers
Particuliere donateurs werven
Verbinding van een ambassadeur aan de stichting
Zichtbaarder zijn voor de doelgroep en culturele instellingen en meer bekendheid in het
algemeen voor de stichting en haar missie.

Projecten: prikkelarm theater en prikkelarm museumbezoek
Het prikkelarme theaterbezoek project is september 2017 gestart met de voorbereidingen.
I.v.m. afwezigheid van de betreffende medewerker van de Stadsschouwburg en de Vereeniging
start de uitvoering van het project in mei 2018 en loopt tot november 2018.
Naast het prikkelarme theaterbezoek stellen we als doel om het prikkelarme museumbezoek bij
meer musea in het programma op te nemen.
Daarnaast streven we ernaar om met een derde project te beginnen. Ofwel starten met het
opzetten van prikkelarme concerten of prikkelarm filmbezoeken mogelijk maken.
Training voor culturele instellingen
Om de bewustwording bij de culturele instellingen te vergroten en vrijwilligers/medewerkers
direct praktische oplossingen mee te geven wordt er een training ontwikkeld. In het najaar van
2017 is begonnen met de opzet en inhoudelijke invulling van de training, begin 2018 zal de
training aangeboden worden.
Vrijwilligers
De in 2017 ingezette stijging van vrijwilligers wordt in 2018 voortgezet. Het doel is om ca. 10
vaste vrijwilligers eind 2018 aan de stichting te verbinden. Daarnaast is het waarderen en het
aanbieden van de training aan de vrijwilligers van een groot aandachtspunt. Vanuit de
Gemeente Nijmegen is er budget beschikbaar gesteld voor VOG-verklaringen, waardering en
werving van vrijwilligers.
Zichtbaarheid vergroten en een ambassadeur
Twee doelen voor 2018 die dicht bij elkaar liggen zijn de zichtbaarheid van Onbeperkt Genieten
te vergroten en de verbinding van een ambassadeur aan de stichting. Een ambassadeur draagt
bij aan de zichtbaarheid van de stichting met name in zijn of haar eigen netwerk. Daarnaast is
het belangrijk om meer zichtbaar te zijn voor de doelgroep via sociale media en meer bezoekers
naar de website te trekken.
Doelstellingen voor het aantal berichten in 2018 zijn:
Kanaal
Nieuwsitems website Nieuwsbrief
Aantal berichten
10
4

Stichting Onbeperkt Genieten

Facebook
40

Instagram
40

YouTube
8

Pagina 12 van 19

Jaarrekening 2017

FINANCIEEL BELEID
Als kleine stichting in de opstartperiode werven wij voornamelijk fondsen en subsidies op basis
van projectplannen en -begrotingen. Daarnaast is dit jaar nog een deel van de toegezegde
startkapitaal donatie van de Bart de Graaff Foundation beschikbaar om de exploitatiekosten te
dekken.
In de komende jaren willen we groeien naar een financiële situaties waarbij een grotere
algemene reserve opgebouwd wordt om eventuele tegenvaller op te kunnen vangen. En
daarnaast gaan we ons vanaf 2018 richten op de werving van meer particuliere donateurs voor
een betere dekking van de exploitatie- en organisatiekosten van de stichting.
Op korte termijn zal de financieringsstroom van de stichting voornamelijk bestaan uit
projectfinanciering en -subsidies.
RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
De risico’s en onzekerheden voor onze stichting liggen voornamelijk op het gebied van de
financiën. Er moeten voldoende projecten opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd worden om een
goede financieringsstroom op gang te houden. Op dit moment bestaat de financiering vooral uit
projecten en het gedoneerde startkapitaal van de Bart de Graaff Foundation. Dit startkapitaal is
in de loop van 2018 uitgeput en er is nog geen zicht op nieuwe, vaste financieringsstroom die
daarvoor in de plaats komt. Als relatief nieuwe en kleine stichting moeten wij ons nog bewijzen
ten aanzien van fondsen en donateurs. Daarnaast is er dit jaar veel tijd en energie geïnvesteerd
in het opbouwen van samenwerkingen, ook hier is de komende jaren nog veel werk te
verrichten. In 2018 wordt de tijdelijke arbeidsovereenkomst van de algemeen directeur
omgezet in een vast dienstverband, ook dit brengt risico’s ten aanzien van salarisverplichtingen
met zich mee.
Desalniettemin gaan we met vertrouwen verder met de ingezette richting en plannen voor
Onbeperkt Genieten en houden daarbij goed zicht op de risico’s en onzekerheden.
BEGROTING 2018
In de begroting 2018 worden de ambities voor de stichting neergelegd ten aanzien van de
planning en uitvoering van projecten. We verwachten voor 20.000 euro aan
projectbegrotingen, subsidies en donaties te werven. De begrootte uitgaven liggen hiermee in
lijn en het betreft met name projectuitgaven.

Stichting Onbeperkt Genieten
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JAARREKENING 2017
Stichting Onbeperkt Genieten
Statutair gevestigd te Amsterdam

www.onbeperkt-genieten.nl

Inhoudsopgave:
•

Balans per 31 december 2017

•

Staat van Baten en Lasten

•

Algemene toelichting

Vestigingsadres

Stichting Onbeperkt Genieten
Willem Schoutenstraat 62-2
1057 DP Amsterdam

Postadres

Postbus 23
6500 AA Nijmegen

RSIN nummer
KvK nummer

856105077
65421043

Bestuur

Jack van der Putten (voorzitter)
Robert Jan Witpaard (secretaris)
Alice Wocher (penningmeester)

Datum goedkeuring jaarrekening
30 JUNI 2017

Stichting Onbeperkt Genieten

Pagina 15 van 19

Jaarrekening 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA

31-12-17

31-12-16

Materiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

€ 1.898
€
€ 10.908

€ 1.504
€ 926
€ 1.189

Totaal Activa

€ 12.806

€ 3.619

PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden

€ 2.045
€ 8.761
€ 2.000

€ 1.619

Totaal Passiva

€ 12.806

€ 3.619

Stichting Onbeperkt Genieten

€ 2.000
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Baten van particulieren
Baten van subsidies van overheden (gemeente)
Baten van andere organisaties zonder winststreven

Totale baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Prikkelarm museumbezoek
Prikkelarm theaterbezoek
Training culturele instellingen
Wervingskosten
Personeelskosten
Promotiekosten
Reiskosten personeel/vrijwilligers
Afschrijvingskosten
Kosten activiteiten
Inventaris
Kantoorkosten
Overige kosten

2017
€
440
€ 4.060
€ 16.016

2016
€
235

€ 20.516

€ 20.871

€ 20.636

€ 4.784

€
64
€ 3.894
€
161
€
243
€
867

2.678
9.567
2.975
384
475
2.760

534
782

€ 2.669

Totale lasten

€ 11.329

€ 21.508

SALDO

€ 9.187

Stichting Onbeperkt Genieten

€
€

€
€
€
€
€
€

-€

637
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Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Statutaire doelomschrijving en activiteiten
De stichting stelt zich ten doel het organiseren en het faciliteren van activiteiten op het gebied
van kunst en cultuur, voor mensen met een onzichtbare en/of fysieke beperking en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q.
nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie
plaatsvindt. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor micro- en kleine rechtspersonen C2 “kleine fondsenwervende organisaties”.
Begroting
Gelet op het feit dat de activiteiten van de stichting zich in de opstartende fase bevinden is er
geen begroting beschikbaar waarbij een eenduidige analyse kan plaatsvinden met de
presentatie van de baten en lasten in de jaarrekening en is deze derhalve niet in de toelichting
opgenomen.
Materiële vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Computerapparatuur en overige apparaten worden in 3 jaar afgeschreven. Investeringen
worden vanaf € 250 geactiveerd.

Materiele activia
beginstand 1 januari 2017
investeringen
afschrijvingen
eindstand 31 december 2017

1504
1261
867
1898

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij
anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van
de vorderingen.
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Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Specificatie liquide middelen
banksaldo 31 december 2017
kassaldo 31 december 2017
totaal liquide middelen 31 december 2017

10858
50
10908

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben ongeacht
of zij reeds tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid.

Verloopoverzicht vermogen
algemene reserve
resultaatbestemming
eindstand 31 december 2017
Bestemmingsreserve prikkelarm theaterbezoek
beginstand

1619
426
2045

0

resultaatbestemming

7452

eindstand 31 december 2017

7452

Bestemmingsreserve werving en waardering vrijwilligers
beginstand
0
resultaatbestemming

460

eindstand 31 december 2017

460

Bestemmingsreserve training culturele instellingen
beginstand

0

resultaatbestemming

849

eindstand 31 december 2017

849
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