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I. FINANCIEEL VERSLAG
Hierbij brengt het Bestuur van de Stichting 4 ArtAlways verslag uit over boekjaar 2016 van de
Stichting.
De jaarrekening 2016 van de Stichting bestaat uit
- de balans met tellingen van € 178.947,83 (2015: € 191.830,43) ;
- de resultatenrekening sluitende met een resultaat van -/- € 4.582,12 (2015: -/- € 13.112,50) ;
- en de toelichting op balans en resultatenrekening.
De Stichting 4 ArtAlways is in januari 2015 opgericht en heeft tot doel het gedachtengoed van
beeldend kunstenaar JANNEL: ’de kracht van de mythe is levend’, te behouden. Met deze
doelstelling heeft 4Artalways als missie kunst en cultuurbehoud en uitdraging hiervan te
bewerkstelligen en te stimuleren bij (jonge) volwassenen. Dit zal de stichting doen door het
organiseren van kunst en multidisciplinaire culturele activiteiten en ondersteunen van
talentontwikkeling. Het is voor de stichting van essentieel belang dat kunst en cultuur nu en in
de toekomst breed gedragen worden en dit kan alleen plaatsvinden als hier voldoende
draagvlak voor gecreëerd wordt.
De Stichting beoogt de bij oprichting verkregen middelen hiervoor aan te wenden en nieuwe
middelen te verwerven zodat continuïteit geborgd blijft.
Het oprichtingsjaar 2015 stond in het teken van opstarten en verkennen.
Onder andere is gezorgd voor het opstellen van de statuten, het bemensen van het Bestuur, het
verkrijgen van een culturele ANBI status, de inrichting van de administratie, de inventarisatie
van de bezittingen, het opstellen van een beleids- en activiteitenplan, de voorbereiding van
eerste activiteiten, enz.
In januari 2016 heeft de kick-off met een multidisciplinair cultureel evenement plaatsgevonden.
Naast een in memoriam expositie met kunstwerken van JANNEL- is een podium geboden aan
Opleiding Dans Maastricht, het Jazz Combo Picon en twee lezingen over de mythe in de kunst;
resp. door Prof. Dr. Marietje Cardaun en emeritus Prof. Petran Kockelkoren. Gelijktijdig is een
‘vrienden van’-bestand aangelegd. In augustus 2016 heeft Studio 4ArtAlways, gevestigd bij
AINSI haar deuren voor publiek geopend en in oktober 2016 heeft er een tentoonstelling
plaatsgehad van studenten van JANNEL in Kunstruimte 7tien49 in Nuth en tevens is er een
bijdrage geleverd aan een workshop dag voor leerlingen CKV van Porta Mosana Maastricht. De
Stichting 4ArtAlways heeft al deze initiatieven financieel ondersteund.
Hierdoor was er sprake van een negatief financieel resultaat, vooral vanwege de kosten van de
(eerste) kick off activiteit.
Wij zijn van mening dat voor de komende jaren de basis is gelegd voor kunst en culturele
vervolgactiviteiten.
Maastricht, 2 mei 2017
Bestuur Stichting 4ArtAlways
Nicole Hardy – Bart Prince – Edwin Lustermans
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II. JAARREKENING
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Balans per 31 december 2016
Resultatenrekening over 2016
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de resultatenrekening over 2016
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II.1
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na winstbestemming)
31 dec 2016

31 dec 2015

€

€

81.361,08
96.642,45
944,30
178.947,83

91.054,08
99.307,35
1.469,00
191.830,43

178.947,83

191.830,43

ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen *)
Voorraden
Vorderingen

(1)
(2)
(3)

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen *)
Eigen Vermogen Eind vorige periode
Resultaat afgelopen jaar

(4)
(5)

186.194,85
-/- 4.582,12

189.472,64
-/- 13.112,50

Overige onttrekkingen / toevoegingen

(6)

-/- 2.664,90
178.947,83

9.834,71
186.194,85

Voorzieningen
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

(7)

----

178.947,83

5.635,58

191.830,43

*) Behalve de in deze balans genoemde bedragen is per ultimo 2016 van het legaat van
J.H. Nelissen waarvan N.Hardy het vruchtgebruik heeft, € 58.000 beschikbaar
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II.2

RESULTATENREKENING OVER 2016
2016
€

2015
€

--1.105,00
4.100,00

2.500,00
300,00

5.205,00

2.800,00

706,62
6.887,82
1.951,04
662,40
384,39
126,18
712,39
1.643,72

3.702,29
3.806,43
1.855,30
369,90
1.262,22
21,78
5.685,58
-/- 791,00

9.787,12

15.912,50

Baten
Uit Vermogen
Van Derden
Uit verkoop

(8)
(9)

TOTAAL BATEN
Kosten
Doelstellingen 4 A A
- Beheren Collectie
- Uitdragen Gedachtegoed
Faciliteiten
Bestuurskosten
Administratiekosten
Bankkosten
Stichtingskosten
Overige kosten

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

-/-

TOTAAL KOSTEN
EXPLOITATIERESULTAAT

-/-

4.582,12 -/- 13.112,50
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II.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Resultaten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Voorraden
De voorraden worden opgenomen tegen actuele waarde. Met name betreft het de kunstwerken
en de reproducties daarvan.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 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
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 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.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten, evenals ontvangen subsidies, giften en donaties enerzijds, en
anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
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II.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
31-12-2016
€

31-12-2015
€

1. Liquide middelen
Bestuurrekening ABN AMRO …280
Spaarrekening ABN AMRO …412

81.361,08
1.289,95
80.071,13

91.054,08
91.054,08
----

2. Voorraden
Kunstwerken
(volgens inventarisatie: 89.350 (92.350) x 100/106

96.642,45

99.307,35

84.292,45

87.122,64

Boeken Atelier
Schetsen / studiemateriaal / aantekeningen
Zeefdrukken ingelijst 14 *) (13) à 500 excl. 21% BTW
Zeefdrukken niet-ingelijst 17 **) (18) à 300 excl. 21% BTW

850,00
1.500,00
5.785,12
4.214,88
96.642,45

850,00
1.500,00
5.371,90
4.462,81
99.307,35

3. Vorderingen

944,30

1.469,00

Terug te ontvangen reservering Theaterbijeenkomst
Terug te ontvangen BTW 4e kwartaal 2016 (2015)
Nicole’s Dithyrambe febr. 2017

-182,00
762,30
944,30

450,00
989,00

ACTIVA
VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

*)
**)

1.469,00

eind 2016: ingelijst: 13 + 2 (inlijstingen) -/- 1 (verkocht) = 14
eind 2016: niet-ingelijst: 18 -/- 2 (inlijstingen) -/- 2 (verkocht) + 3 (correctie invent.) = 17
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

186.194,85

189.472,64

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
4. Eigen vermogen Eind vorige periode

Dit is het Eigen Vermogen van de Stichting, bestaande uit Liquide middelen en Voorraden
Kunstwerken e.d.
5. Resultaat boekjaar
Zie Winst- en Verlies-rekening

-/-

4.582,12 -/- 13.112,50

6. Overige onttrekkingen / toevoegingen
In 2015:
32 reproducties gemaakt van werken van JANNEL
Daarvan zijn er 13 ingelijst en 19 niet ingelijst.
In 2015 is één reproductie (niet ingelijst) verkocht
Prijzen:
resp. € 500 en € 300 incl. BTW
Let op: BALANS = excl. BTW

-/-

2.664,90

Voorraad:

9.834,71

Ingelijst:
13 x € 500 x 100/121 = € 5.371,90
Niet-ingelijst: 18 x € 300 x 100/121 = € 4.462,81
TOTAAL toevoeging
€ 9.834,71

In 2016:
2 reproducties ingelijst + 2 x (500 -/- 300) x 100/121 =
330,58
1 ingelijst / 2 niet-ingelijst verkocht -/- (500 + 2 x 300) x 100/121 =
-/- 909,09
Correctie inventarisatie eind 2015: 3 niet ingelijst 3 x 300 x 100/121 =
743,80
1 groot schilderij verkocht: waarde: 100/106 x € 3.000 =
-/- 2.830,19
TOTAAL onttrekking
-/- € 2.664,90
KORTLOPENE SCHULDEN
7. Kortlopende schulden

---

5.635,58

Het betreft hier in 2015 de nog te betalen factuur van Notariskantoor Huenges Waijer
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II.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.
2016
€

2015
€

BATEN
8. Baten van Derden

1.105,00

2.500,00

Het betreft hier
2016: de van vrienden ontvangen bijdragen
2015: de ontvangen subsidie voor de Japan-activiteit
9. Baten uit Verkoop

4.100,00

300,00

706,62

3.702,29

Het betreft hier de verkoop van Kunstwerken

LASTEN
10. Beheren Collectie

Het betreft hier voornamelijk het vervaardigen en inlijsten van prints / reproducties van het werk
van JANNEL
2016: Van Ginkel

Inlijsten 2 prints

€

291,56

2015: Vakcolor
Van Ginkel

32 prints
Inlijsten 13 prints

€ 1.627,45
€ 1.910,29

Daarnaast enveloppen, stickers, rekfolie, inpakpapier, kokers
11. Uitdragen gedachtegoed

6.887,82

Het betreft hier
2016: - Kick off De Brandweer januari 2016
- Open deur augustus 2016
- Nuth
oktober 2016
- Workshop december 2016

€ 4.374,11
€ 489,33
€ 1.495,23
€ 529,14

2015: - Japan-expositie
- voorbereiding op tentoonstelling De Brandweer
- overige kosten

€ 2.705,00
€ 757,05
€ 344,38

3.806,43
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12. Faciliteiten

2016
€

2015
€

1.951,04

1.855,30

662,40

369,90

384,39

1.262,22

126,18

21,78

Het betreft hier voornamelijk de kosten van de huur van het atelier.
13. Bestuurskosten
Dit zijn de kosten van Bestuur bijeenkomsten
14. Administratiekosten
Het betreft hier vooral de kosten van BM Accountancy

15. Bankkosten

Het betreft hier het saldo van de kosten en de creditrente op de rekeningen van ABN AMRO
16. Stichtingskosten

712,39

5.685,58

Dit is voornamelijk de kosten van Notariskantoor Huenges Waijer Joosten,
m.b.t. de oprichting van de Stichting, en de afhandeling erfbelasting BM Advisering
17. Overige kosten

-/-

1.643,72

-/- 791,00

Het betreft hier voornamelijk de terugontvangen BTW,
welke op de kosten in mindering is te brengen.
Daarnaast o.a. Abonnementen Zuiderlucht en Vrienden Bonnefanten
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III. OVERIGE GEGEVENS

III.1 Bestemming van het resultaat 2016
Het resultaat over 2016 (-/- € 4.582,12) is in mindering gebracht op het Eigen Vermogen
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