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Algemene toelichting Bestuur
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1

Balans per 31 december 2015

Hierbij brengt het Bestuur van de Stichting 4 ArtAlways verslag uit over boekjaar 2015 van
de Stichting.
De jaarrekening 2015 van de Stichting bestaat uit
- de balans met tellingen van € 191.830,43 ;
- de resultatenrekening sluitende met een resultaat van -/- € 13.112,50 ;
- en de toelichting op balans en resultatenrekening.
De Stichting 4 ArtAlways is in januari 2015 opgericht en heeft tot doel het motto van
beeldend kunstenaars JANNEL en Nicole Hardy, : ’de kracht van de mythe is levend’ te
behouden. De missie is kunst en cultuurbehoud en uitdraging hiervan te bewerkstelligen en
te stimuleren bij (jonge) volwassenen. Door middel van het organiseren van kunst en
culturele activiteiten wil 4ArtAlways graag verbinding en samenwerking van kunst en
culturele initiatieven tot stand brengen en stimuleren, welke gericht zijn op (jonge)
volwassenen en soortgelijke doelgroepen.

2015 heeft voor de Stichting in het teken gestaan van opstarten, inrichten en warmlopen.
Onder andere is gezorgd voor het opstellen van de statuten en andere juridische
aangelegenheden, het bemannen van het Bestuur, het verkrijgen van de ANBI status, de
inrichting van de administratie, de inventarisatie van de bezittingen, het opstellen van een
beleids- en activiteitenplan, de voorbereiding van eerste activiteiten, de aanleg van een
(vrienden)netwerk, enz.
Ook in financiële zin betekende het eerste jaar voor onze Stichting dat er nogal wat kosten
zijn gemaakt, die zijn aan te merken als initiële kosten. Vooral betreft dat de kosten van de
notaris. Wij zijn van mening dat in dit aanloopjaar de basis is gelegd voor de
(vervolg)activiteiten. De Stichting beoogt de bij oprichting verkregen middelen aan te wenden
voor een breed kunstenaarspubliek, en zelfs nieuwe middelen te verwerven, zodat de
Stichting een lang leven is beschoren.

Maastricht, 27 juni 2016
Bestuur Stichting 4ArtAlways,
Nicole Hardy – Bart Prince – Edwin Lustermans

