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VOORWOORD EN INLEIDING 
 
 
Sinds 2016 zijn we als stichting actief om kunst en cultuur toegankelijker en bereikbaarder te 
maken voor mensen met een onzichtbare fysieke aandoening of chronische ziekte. We noemen 
dit vanaf 2017 prikkelarme cultuurbezoeken voor iedereen die door wat voor reden dan ook 
een lage tolerantie voor prikkels heeft. In 2018 zijn we doorgegaan met pilot projecten waarbij 
mooie prikkelarme activiteiten zijn gerealiseerd. Het is duidelijk dat dat er meer prikkelarm 
aanbod nodig is bij musea, theater, filmhuizen en podia.  
 
Waar 2017 in het teken stond van het ontwikkelen van de juiste boodschap naar bezoekers en 
de focus verleggen naar bewustwording bij de culturele instellingen; lag de focus in 2018 vooral 
op het uitvoeren van projecten, organiseren van activiteiten en zichtbaar zijn via de website, 
facebook en andere media. Het was een jaar waarin we genoten van de succeservaringen van 
onze bezoekers en ook geleerd hebben wat er nog beter kan om een prikkelarm cultuurbezoek 
tot een succes te maken.  
 
Ook heb ik grote waardering voor onze donateurs, de fondsen die ons steunen, onze 
samenwerkingspartners en vrijwilligers. Zonder hen is het niet mogelijk om stappen te zetten en 
verder te groeien.  
 
In dit jaarverslag komt achtereenvolgend aan bod: waar Stichting Onbeperkt Genieten voor 
staat, de organisatie, de realisatie van doelstellingen in 2018 en onze activiteiten, communicatie 
en PR, de focus voor 2019 , financieel beleid en als laatste de jaarrekening 2018. 
 
 
 
Iris van Heesch 
Directeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Prikkelarm museumbezoek bij het Van Abbemuseum waarbij Iris geniet van hoe het bezoek wordt ervaren en 
hoe sommige bezoekers helemaal opbloeien door de rust rondom het bezoek. Fotograaf: Albert Sanders. 
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OVER STICHTING ONBEPERKT GENIETEN 
 
Kunst en cultuur raakt, motiveert, emotioneert en het zet je in beweging. Culturele uitstapjes 
geven het leven kleur, en dat is ontzettend waardevol. De toegankelijkheid van cultuur is 
belangrijk en er valt nog veel te winnen in Nederland. Er zijn tal van onzichtbare barrières 
waardoor veel mensen moeite hebben om naar het theater te gaan of een tentoonstelling te 
bezoeken, veelal door gezondheidskwesties. Deze barrières mogen echter niet volwaardige 
culturele ervaring niet in de weg staan, voor niemand.  

Stichting Onbeperkt Genieten staat voor inclusie in de cultuursector, specifiek voor mensen met 
lage tolerantie voor prikkels en onzichtbare beperkingen. Wij roepen culturele instellingen op 
om niet ‘aan inclusiviteit te doen’, maar inclusief te zijn! Ga voorbij aan bezoekersaantallen en 
zorg dat iedereen zich welkom voelt. 
 
Wij bouwen aan een netwerk van culturele instellingen, programmeurs, theatermakers, 
muzikanten, sociale organisaties en de zorgsector. Naast de realisatie van meer prikkelarme 
mogelijkheden in de reguliere programma’s van (film)theaters, musea en concertlocaties 
organiseren we ook prikkelarme activiteiten. Dit doen we altijd in samenwerking met een 
culturele partner.  
 
Kunst, theater, dans, muziek: het culturele aanbod is Nederland is groot en divers, laten we er 
samen voor zorgen dat meer mensen daarvan kunnen genieten. Kies voor inclusiviteit en 
omarm divers publiek. Wij dagen je uit! 
 
De missie van Stichting Onbeperkt Genieten is het creëren van andere en vernieuwende 
condities in de cultuursector zodat meer mensen in onze samenleving kunnen deelnemen aan 
activiteiten in de cultuursector.  

Wij zetten ons in voor meer bewustwording en draagvlak bij de culturele instellingen 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. 

We moedigen culturele instellingen, programmeurs, theatermakers, muzikanten, sociale 
organisaties, zorgorganisaties én bezoekers aan om na te denken over andere manieren om 
cultuur aan te bieden; waarbij het niet gaat om zoveel mogelijk bezoekers te trekken of om de 
intensieve belevingen.  

Wij bieden training, expertise en advies op maat aan over prikkelarme toegankelijkheid in de 
culturele sector. En ons doel is om uiteindelijk door te groeien tot een platform waar al het 
prikkelarme culturele aanbod te vinden is. 

En dat prikkelarme aanbod is goed geregeld: wij staat voor een volwaardig culturele ervaring 
ondanks eventuele aanpassingen of ondersteuning. Wij nodigen alle culturele instellingen en 
professionals in de cultuursector uit om deze uitdaging met ons aan te gaan. Laat iedereen 
participeren, meedoen en genieten van het mooie culturele aanbod in onze samenleving.  

 

 

 



  Jaarverslag 2018 
 

Stichting Onbeperkt Genieten  Pagina 3 van 18 

 

ORGANISATIE 

Stichting Onbeperkt Genieten is een kleine, professionele organisatie met een medewerker in 
dienst en een 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 adviseur arbeidsbemiddeling.  
 

 
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. Ook is de algemeen directeur verantwoordelijk 
voor het beleid en de uitvoering daarvan. De algemeen directeur is aangesteld voor onbepaalde 
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 proces- en 
trajectbegeleider voor NOC*NSF en de Rabobank in het kader van verenigingsondersteuning. 
Deze (neven)functie heeft geen belangenverstrengeling als gevolg.  
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Vrijwilligers 
De stichting kan niet zonder de belangrijke inzet door vrijwilligers. In 2018 waren er tien 
vrijwilligers actief voor de stichting. Het doel om meer vaste vrijwilligers te werven is behaald, 
echter merken we dat we vrijwilligers soms nog te weinig kunnen inzetten op activiteiten. 
Daarom wordt de werving voor nieuwe vrijwilligers in 2019 geen prioriteit.  
 
Een tweede doel ten aanzien van onze vrijwilligers en het beleid was om iedere vrijwilliger in 
2018 deel te laten nemen aan een training. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers met 
voldoende kennis aan de slag gaan om activiteiten te begeleiden. Een datum plannen waarop 
alle vrijwilligers aanwezig kunnen zijn op een geschikte locatie bleek niet haalbaar. Daarom is 
ervoor gekozen om de vrijwilligers in te delen bij trainingen op locaties bij culturele instellingen. 
Twee vrijwilligers hebben in 2018 in Nijmegen deel kunnen nemen aan een training.  
 
Overzicht aantal vrijwilligers bij uitgevoerde activiteiten 

Activiteit  Aantal vrijwilligers 

9 mei 2018   Training 2 

3 juni 2018 Prikkelarm concert Duo Alante 2 

24 juni 2018 Prikkelarm concert Marcel Jansen 1 
28 juli 2018 Prikkelarm concert Chayah 1 

17 november 2018 Prikkelarm concert Kiki Mettler 3 

8 december 2018 Prikkelarm concert Lea Kliphuis 1 

 
Onze overige activiteiten zijn door getrainde vrijwilligers van culturele partners begeleidt. Naast 
de actieve ondersteuning tijdens activiteiten zijn de vrijwilligers van Onbeperkt Genieten 
ingezet voor ondersteuning bij kantoortaken, het schrijven van fondsaanvragen en de 
ontwikkeling van de training voor culturele instellingen. Ook is een mogelijke samenwerking 
met een Eindhovens meerdaags festival onderzocht door een van onze vrijwilligers.  
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Sponsoren, donateurs en samenwerkingspartners 
Zonder de hulp en ondersteuning van onze donateurs en subsidieverstrekkers kan Stichting 
Onbeperkt Genieten niet voortbestaan. We vinden alle bijdragen dan ook zeer waardevol.  
Dit jaar is het laatste deel van het startkapitaal dat in 2016 is toegekend door de Bart de Graaff 
Foundation uitgekeerd ter hoogte van 886 euro. 
 
Voor projecten zijn door het VSB Fonds, Stichting Boschuysen en Gemeente Nijmegen donaties 
en subsidies verstrekt voor in totaal 11.072 euro.  Dit is ongeveer gelijk gebleven aan 2017. Een 
nieuwe inkomstenpost zijn de inkomsten uit adviestrajecten, dat was dit jaar 1984 euro.  
 
Daarnaast is er een particuliere donateur voor een periode van vijf jaar en zijn er drie eenmalige 
donaties gedaan voor een totaalbedrag van 417 euro. 
 
Ook vinden wij onze samenwerkingspartners heel belangrijk. Zij steunen onze missie en helpen 
prikkelarm aanbod te realiseren. De belangrijkste samenwerkingspartners in 2018 waren 
Besiendershuis (Nijmegen), VasimZo (Nijmegen), Rijksmuseum (Amsterdam), Stadsschouwburg 
en Concertgebouw De Vereeniging (Nijmegen) en Het Nationale Theater (Den Haag). 
 
Een bijzondere en nieuwe partner is Paessler, een IT bedrijf uit Duitsland. Samen met een 
culturele partner zijn we bezig om een bewustwordingscampagne op te zetten in combinatie 
met technische oplossingen die het bedrijf biedt. In 2019 krijgt deze samenwerking concreet 
vorm.  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
ANBI 
De toegekende ANBI status is behouden in 2018. 
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.  
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REALISATIE DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN IN 2018  
 
De gestelde doelen voor 2018 waren de volgende: 
 

• 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.  

 
De focus in 2018 lag met name op het uitvoeren van de projecten, organiseren van activiteiten 
en grotere zichtbaarheid voor de doelgroep en culturele instellingen. De uitvoering van de 
projecten is zeer goed en grotendeels volgens planning verlopen. Er zijn 22 activiteiten 
georganiseerd, een stijging van 18 activiteiten ten opzichte van 2017. Ook is het gelukt om meer 
zichtbaarheid te creëren voor de stichting via social media.  
 
Project prikkelarm theaterbezoek 
De uitvoering van het project waarin de mogelijkheden voor een prikkelarm theaterbezoek 
werden onderzocht is gestart in april 2018. De voorbereidingsperiode was van september 2017 
tot en met maart 2018. Het VSB Fonds heeft, naast de Gemeente Nijmegen en Janivo Stichting, 
een financiële bijdrage aan het project toegekend. Het doel van het project is behaald en er is 
een goed format ontwikkeld voor theaters om een prikkelarm theaterbezoek mogelijk te 
maken. De resultaten van dit project worden in het voorjaar van 2019 gepubliceerd.  
 
Training voor culturele instellingen 
Om de bewustwording bij de culturele instellingen te vergroten en vrijwilligers/medewerkers 
direct praktische oplossingen mee te geven is door de stichting een training ontwikkeld. In 2018 
is deze training drie keer georganiseerd met een keer een follow-up bijeenkomst. De 
deelnemers evalueren de training als zeer goed en ervaren de training als goede voorbereiding 
op het werken met de doelgroep en de organisatie van prikkelarme activiteiten. 
 

Datum Organisatie Aantal deelnemers 

2 mei 2018 Besiendershuis, VasimZO 3 
9 mei 2018 Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw de Vereeniging 
9  
(waarvan 2 eigen vrijwilligers) 

13 september 2018 
Follow up 

Stadsschouwburg Nijmegen en 
Concertgebouw de Vereeniging  

7 

21 december 2018 Het Nationale Theater (Zaal 3) 9 

 
 
Uitbreiding Prikkelarm museumbezoek 
Voor 2018 had de stichting zich als doel gesteld om het prikkelarme museumbezoek bij meer 
musea in het programma op te laten nemen. Dit is in 2018 niet gelukt, wel blijven de 
gesprekken met musea en STUDIO i gaande. Er is op dit moment bij musea meer animo voor de 
programma’s voor mensen met dementie en met een zintuiglijke beperking dan voor het 
prikkelarme programma.  
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Prikkelarme concerten 
We streefden er ook naar om een derde project op te starten naast het prikkelarme museum- 
en theaterbezoek. In samenwerking met Besiendershuis Nijmegen en VasimZo, met financiële 
ondersteuning door de Gemeente Nijmegen, hebben we een reeks van vijf prikkelarme 
concerten georganiseerd. Deze concerten zijn als pilot georganiseerd om te onderzoeken hoe 
muziek het beste in een prikkelarme setting aangeboden kan worden en of er voldoende animo 
voor is vanuit de doelgroep. De resultaten van dit project worden in 2019 gepubliceerd.  
 
Cultureel uitstapje op maat 
Via onze website is het mogelijk om een prikkelarm cultureel uitstapje om maar aan te vragen. 
Bij elke aanvraag kijken we of het mogelijk is om dit te realiseren in samenwerking met een 
culturele partner. In 2018 zijn er drie aanvragen ingediend waarvan een aanvraag niet paste 
binnen de activiteiten die wij organiseren. Er zijn twee prikkelarme, zeer geslaagde, bezoeken 
aan het Rijkmuseum georganiseerd. 
 
Vrijwilligers 
Aan het begin van 2018 waren er vijf vrijwilligers verbonden aan de stichting, gedurende het 
jaar zijn daar 5 vrijwilligers bijgekomen en er is geen vrijwilligers gestopt. Het doel om ongeveer 
tien vaste vrijwilligers aan het eind van 2018 aan de stichting te verbinden is daarmee gehaald.  
Een belangrijk aandachtspunt is het waarderen van onze vrijwilligers en deelname aan de 
training. Ook in 2018 is er vanuit Gemeente Nijmegen budget beschikbaar gesteld voor de 
waardering, opleiding 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. Het werven van een 
ambassadeur is uiteindelijk geen prioriteit gebleken. Wel was de stichting zichtbaarder op 
Facebook en zijn we drie keer op Radio Gelderland te horen geweest.  
 
Advies aan culturele instellingen 
In 2018 heeft er één volledig advies- en trainingstraject plaatsgevonden bij Het Nationale 
Theater in Den Haag voor de prikkelarme versie van de theatervoorstelling Steef’s Operette 
Uurtje van Steef de Jonge (Groots en Meeslepend).  
Naast dit traject zijn er kleine advies opdrachten geweest bij andere culturele instellingen. 
 
Handleiding culturele instellingen 
De resultaten uit de (onderzoeks)projecten en pilot activiteiten worden gepubliceerd in een 
handleiding voor culturele instellingen waarmee zij zelf aan de slag kunnen gaan om prikkelarm 
aanbod te realiseren. De handleiding wordt in 2019 gepubliceerd.  
 
Samenwerking Paessler 
Eind 2018 zijn er gesprekken geweest met een vertegenwoordiger van Paessler, een ICT-bedrijf 
uit Duitsland, over een mogelijke samenwerking en sponsoring. Het bedrijf heeft technologische 
toepassingen ontwikkeld die het mogelijk maken voor culturele instellingen om middels data en 
een live-feed informatie te geven over drukte in verschillende zalen of delen van het pand. Dit 
kan ingezet worden om een prikkelarm cultuurbezoek te verbeteren. In het kader van deze 
samenwerking zijn we op zoek naar een culturele partner om een campagne op te zetten die 
voor meer bewustwording voor de prikkelgevoelige doelgroep.   
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Overzicht activiteiten  
 

Activiteit  Aantal bezoekers 
6 februari 2018 Cultureel uitstapje op maat: prikkelarm 

bezoek aan het Rijksmuseum 
3 

15 mei 2018 Cultureel uitstapje op maat: prikkelarm 
bezoek aan het Rijksmuseum 

7 

17 mei 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 1 

26 mei 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 1 

3 juni 2018 Prikkelarm concert Duo Alante 15 
6 juni 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 2 

13 juni 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 2 

24 juni 2018 Prikkelarm concert Marcel Jansen 15 

28 juli 2018 Prikkelarm concert Chayah 20 

20 september 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 2 

30 september 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 1 

3 oktober 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 2 
19 oktober 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 2 

20 oktober 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 1 

25 oktober 2018 Prikkelarm theaterbezoek Nijmegen (pilot) 1 
17 november 2018 Prikkelarm concert Kiki Mettler 10 

8 december 2018 Prikkelarm concert Lea Kliphuis 15 

22 december 2018 Prikkelarme voorstelling Steef de Jonge 15 

 
Totaal waren er in 2018 zo’n 115 bezoekers aanwezig bij de georganiseerde activiteiten. 
 
  

Foto: Jan-Wieger van den Berg. Prikkelarm concert Kiki Mettler. 
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COMMUNICATIE EN PR 
  
De communicatie met onze doelgroepen verloopt via de website middels nieuwsberichten, de 
nieuwsbrief, social media: Facebook, Instagram en YouTube. Ook is er een LinkedIn pagina, daar 
wordt nog niet veel gebruik van gemaakt. Ook wordt het eigen netwerk ingezet om de culturele 
instellingen te bereiken. In 2018 was een van de doelen om actiever gebruik te maken van de 
communicatiekanalen en meer naamsbekendheid te werven. Er is duidelijk een stijging 
zichtbaar in het aantal berichten, met name op Facebook.  
 

Kanaal Nieuwsitems website Nieuwsbrief Facebook Instagram YouTube 

Doel 2018 10 4 40 40 8 
Realisatie 2018 9 4 74 16 8 

Stijging t.o.v. 2017 + 7 + 2 + 57 + 11 + 5 

 
 
Overzicht nieuwsitems website  
In 2018 zijn de volgende nieuwsitems geplaatst*: 

• Lancering STUDIO i en presentatie toolkit voor een toegankelijker museum 

• Bijzonder prikkelarm museumbezoek 

• In de Gelderlander: prikkelarme concerten in het Besiendershuis 

• Eerste prikkelarme concert in het Besiendershuis 

• Tweede prikkelarm concert Besiendershuis 

• Prikkelarm concert door Chayah 

• Onbeperkt Genieten op NOS online 

• Bij Radio Gelderland in de Studio 

• Prikkelarm concert door Kiki Mettler 
 
* Klik op de link om het hele nieuwsbericht op de website te lezen.  

 
 
Nieuwsbrief 
Het doel om vier nieuwsbrieven te versturen in 2018 is 
gehaald. Op 12 april, 3 mei, 13 juli en 2 november zijn 
de nieuwsbrieven verstuurd. 
 
In de media en andere publicaties: 

• In januari 2018 is de toolkit voor een 
toegankelijker museum gelanceerd, hieraan 
heeft Onbeperkt Genieten ook een bijdrage 
geleverd.  

• We zijn twee keer via de telefoon bij Radio 
Gelderland te horen geweest en in september 
zijn we samen met een van onze bezoekers ook 
in de studio geweest. 

• Op 24 september verscheen er op NOS Online 
een artikel over prikkelarme initiatieven waar 
ook Stichting Onbeperkt Genieten voor 
benaderd werd.  

 

Een impressie van onze Instagram pagina 

https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/01/12/lancering-studio-i-en-presentatie-toolkit-voor-een-toegankelijker-museum/
https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/02/20/bijzonder-prikkelarm-museumbezoek/
https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/05/30/in-de-gelderlander-prikkelarme-concerten-in-het-besiendershuis/
https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/06/05/eerste-prikkelarme-concert-in-het-besiendershuis/
https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/07/04/tweede-prikkelarme-concert/
https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/08/03/prikkelarm-concert-door-chayah/
https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/10/12/onbeperkt-genieten-op-nos-online/
https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/11/01/bij-radio-gelderland-in-de-studio/
https://www.onbeperkt-genieten.nl/2018/11/23/2943/
https://nos.nl/artikel/2251923-prikkelarme-omgevingen-deze-initiatieven-gingen-de-supermarkt-voor.html
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DOELSTELLINGEN 2019 
 
Voor 2019 stelt Stichting Onbeperkt Genieten zich de volgende doelen: 
 

• Afronding project prikkelarm theaterbezoek 

• Schrijven en publiceren handleiding voor culturele instellingen 

• Open trainingen organiseren  

• Vacatures voor vrijwilligersfuncties met vergoeding openstellen 

• Bewustwordingscampagne in samenwerking Paessler en culturele partner opzetten 

• Vergroten zichtbaarheid voor de doelgroep en culturele instellingen en meer bekendheid 
in het algemeen voor de stichting en haar missie.  

• Prikkelarme concerten in twee nieuwe steden opstarten 

• Nieuwe subsidies werven 
 
Projecten: afronding prikkelarm theaterbezoek en prikkelarme concerten 
In 2019 wordt het project pilot prikkelarm theaterbezoek afgerond door de resultaten en 
verantwoordingen naar de subsidienten te sturen. De resultaten worden ook gepubliceerd in de 
handleiding voor culturele instellingen.  
En we hebben als doel om de prikkelarme concerten, zoals deze in 2018 in Nijmegen zijn 
georganiseerd, ook in twee andere steden op te zetten. Hiervoor zijn lokale 
samenwerkingspartners en voldoende financiering nodig.  
 
Publiceren handleiding voor culturele instellingen 
De resultaten uit de (onderzoeks)projecten en pilot activiteiten worden gepubliceerd in een 
handleiding voor culturele instellingen waarmee zij zelf aan de slag kunnen gaan om prikkelarm 
aanbod te realiseren. In 2019 wordt deze handleiding gepubliceerd en zal daar ook een klein 
evenement voor gepland worden, waarschijnlijk in samenwerking met STUDIO i.   
 
Open trainingen organiseren 
Om culturele instellingen te laten kennismaken met de kennis en expertise van Stichting 
Onbeperkt Genieten gaan we in 2019 een aantal open trainingen organiseren waar 
medewerkers van culturele instellingen, maar ook beleidsmakers en andere personen die zich 
bezighouden met toegankelijkheid in de culturele sector welkom zijn. Doel is om bij te dragen 
aan meer kennis en bewustwording rondom de noodzaak voor prikkelarm aanbod.   
 
Vacatures voor vrijwilligersfuncties met vergoeding 
Om de vaste medewerker te ondersteunen zijn er in 2019 twee vrijwilligersvacatures met 
vergoeding. En functie vrijwilligerscoördinator en de functie voor kantoorvrijwilliger. Voor beide 
vacatures wordt vacaturetekst opgesteld en de maximale vrijwilligersvergoeding gereserveerd.  
 
Bewustwordingscampagne met Paessler en culturele samenwerkingspartner 
Voor de campagne met Paessler wordt een samenwerkingspartner gezocht waarmee de 
campagne verder vorm gaat krijgen. Het streven is om deze campagne voor de zomer van 2019 
te lanceren. 
 
Vergroten zichtbaarheid en meer bekendheid voor de stichting 
Het vergroten zichtbaarheid voor de doelgroep en culturele instellingen en meer bekendheid in 
het algemeen voor de stichting en haar missie is een blijvend aandachtspunt. Dit doen we door 
zichtbaar te blijven op social media, activiteiten te organiseren en ons netwerk te betrekken. In 
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de toekomst willen we graag een ambassadeur aan de stichting verbinden maar dit is nu nog 
geen prioriteit.  
 
Nieuwe subsidies werven 
Een belangrijk punt voor 2019 is het werven van nieuwe projectsubsidies om geplande 
projecten te financieren en begroting te dekken. Het laatste deel van het startkapitaal van de 
Bart de Graaff Foundation is in 2018 gebruikt, dus voor 2019 moet daar nieuwe financiering 
voor in de plaats komen.  
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FINANCIEEL BELEID 
 
Als kleine stichting werven wij voornamelijk fondsen en subsidies op basis van projectplannen 
en -begrotingen. 2018 was het laatste jaar waarin een deel van de toegezegde startkapitaal 
donatie van de Bart de Graaff Foundation beschikbaar was om de exploitatiekosten te dekken.  
 
In de komende jaren willen we groeien naar een financiële situatie waarbij een grotere 
algemene reserve opgebouwd wordt om eventuele tegenvaller op te kunnen vangen. En 
daarnaast gaan we ons vanaf 2019 richten op de werving van meer particuliere donateurs en de 
uitvoering van advies- en trainingstrajecten 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.  
 
Het financiële beleid van de stichting is prudent, er worden alleen financiële verplichtingen 
aangegaan als daar ook direct inkomsten tegen overstaan of deze gedekt kunnen worden uit 
het eigen vermogen.  
 
 
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 
projectensubsidies. Het startkapitaal van de Bart de Graaff Foundation is in 2018 uitgeput en er 
is nog geen zicht op een 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. Een nieuwe 
inkomstenbron in 2018 zijn de inkomsten uit adviestrajecten en het geven van trainingen bij 
culturele instellingen. Deze inkomsten willen we in 2019 uitbreiden.  
In 2018 is het 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 2019 
 
In de begroting 2019 worden de ambities voor de stichting neergelegd ten aanzien van de 
planning en uitvoering van projecten. We verwachten voor 20.000 euro aan 
projectbegrotingen, inkomsten uit advies en trainingen, subsidies en donaties te werven. De 
begrootte uitgaven liggen hiermee in lijn en het betreft met name projectuitgaven en de 
dekking van de algemene exploitatie. 
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JAARREKENING 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAARREKENING 2018 
Stichting Onbeperkt Genieten      www.onbeperkt-genieten.nl 
Statutair gevestigd te Amsterdam 
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Inhoudsopgave: 

• Balans per 31 december 2018 

• Staat van Baten en Lasten 

• Algemene toelichting 

 

 
Vestigingsadres   Stichting Onbeperkt Genieten 

Willem Schoutenstraat 62-2 
1057 DP Amsterdam 

 
Postadres  Costeruslaan 3 
   1217 JT Amsterdam 

 
RSIN nummer  856105077 
KvK nummer  65421043 
 
 
Bestuur    Jack van der Putten (voorzitter) 
    Robert Jan Witpaard (secretaris) 
    Alice Wocher (penningmeester) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum goedkeuring jaarrekening   
28 JUNI 2019  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
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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. 
 

 
  
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. 
  
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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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. 
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