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1. Accountantsrapport

  



Aan het bestuur van
Stichting Beeldenstorm
Gasfabriek 12
5613 CP  Eindhoven

Helmond, 11 juni 2020

Onze ref: 1031700119
Behandeld door: E.G.H. Toonders

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2019 van
uw onderneming samengesteld. Omtrent de bevindingen van onze opdracht brengen wij u als volgt
verslag uit.

1.2 Algemeen

Oprichting vennootschap

Blijkens de akte d.d. 13 maart 1992, verleden door notaris H.A.C.M. van Iersel te Eindhoven werd de
vennootschap Stichting Beeldenstorm per genoemde datum opgericht.

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

ANBI status

Stichting Beeldenstorm heeft in 2018 de culturele ANBI status verkregen met terugwerkende kracht naar
16 november 2017.

Fusie met Stichting Grafische Werkplaats Daglicht

Stichting Beeldenstorm en Stichting Grafische Werkplaats Daglicht zijn per 1 januari 2017 gefuseerd
onder de statutaire naam Stichting Beeldenstorm en noemen zich Beeldenstorm/Daglicht.

Subsidies

Gemeentelijke subsidie:
De gemeentelijke subsidie wordt toegerekend aan het boekjaar en wordt verstrekt in de vorm van
voorschotten. De definitieve afrekening volgt nadat de jaarrekening is vastgesteld. 

Projectsubsidies:
Projectsubsidies worden verantwoord op basis van voortschrijding van het project. Afrekening vindt
plaats op basis van de subsidieverantwoording.

      



1.3 Exploitatieresultaat 

Bespreking van de resultaten

Zoals blijkt uit de exploitatierekening bedraagt het resultaat na belasting € 690
(2018: € -355). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2019 volgt hierna
een overzicht gebaseerd op de exploitatierekening 2019 met ter vergelijking de exploitatierekening
2018. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet. 

2019 2018
€ % € %

Netto-omzet 68.619 100,0 71.249 100,0
Inkoopwaarde van de omzet -22.399 -32,6 -25.770 -36,2

Brutomarge 46.220 67,4 45.479 63,8

Subsidies en bijdragen 331.718 483,4 413.648 580,6

Som der bedrijfsopbrengsten 377.938 550,8 459.127 644,4

Projectkosten, workshops en manifestaties 77.124 112,4 200.743 281,7
Lonen 118.922 173,3 114.556 160,8
Sociale lasten 21.158 30,8 19.606 27,5
Pensioenlasten 11.786 17,2 11.353 15,9
Afschrijvingen materiële vaste activa 3.756 5,5 4.660 6,5
Overige personeelskosten 14.869 21,7 12.047 16,9
Huisvestingskosten 113.360 165,2 91.758 128,8
Exploitatie- en machinekosten 11.246 16,4 9.167 12,9
Verkoopkosten 1.479 2,2 1.585 2,2
Kantoorkosten 2.349 3,4 2.722 3,8
Algemene kosten 15.726 22,9 22.870 32,1
Doorbelaste overheadkosten projecten -13.892 -20,2 -32.386 -45,5

Som der bedrijfslasten 377.883 550,8 458.681 643,6

Bedrijfsresultaat 55 - 446 0,8
Financiële baten en lasten -745 -1,1 -801 -1,1

Resultaat voor belastingen -690 -1,1 -355 -0,3
Belastingen - - - -

Netto resultaat na belastingen -690 -1,1 -355 -0,3

Resultaten
2019 laat een kleien verslechtering van de resultaten zien ten opzichte van 2018.

Huisvesting en inrichting werkplaats
In 2019 zijn € 3.000 inrichtingskosten ten laste van de voorziening herinrichting huisvesting gebracht. 

De nog te verwachten extra inrichtingskosten voor 2020 ten behoeve van aanleg electriciteit en arbo-
technische aanpassingen, bedragen in totaal € 40.000.
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Analyse exploitatiesaldo

2019
€ €

Resultaatverhogend

Hogere brutomarge 741
Lagere projectkosten, workshops en manifestaties 123.619
Lagere afschrijvingen materiële vaste activa 904
Lagere verkoopkosten 106
Lagere kantoorkosten 373
Lagere algemene kosten 7.144
Hogere financiële baten en lasten 56

132.943

Resultaatverlagend

Lagere subsidies en bijdragen 81.930
Hogere lonen 4.366
Hogere sociale lasten 1.552
Hogere pensioenlasten 433
Hogere overige personeelskosten 2.822
Hogere huisvestingskosten 21.602
Hogere exploitatie- en machinekosten 2.079
Hogere doorbelaste overheadkosten projecten 18.494

133.278

Verslechtering netto resultaat 335

2019
€ €

Analyse van de overige bedrijfskosten

Hogere overige personeelskosten 2.822
Hogere huisvestingskosten 21.602
Hogere exploitatie- en machinekosten 2.079
Lagere verkoopkosten -106
Lagere kantoorkosten -373
Lagere algemene kosten -7.144
Hogere doorbelaste overheadkosten projecten 18.494

Hogere overige bedrijfskosten 37.374

1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.
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Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 31.666 61.473
Liquide middelen 182.196 90.091

213.862 151.564

Kortlopende schulden -89.210 -52.147

Liquiditeitssaldo
124.652 99.417

Voorraden 20.927 21.096

Werkkapitaal
145.579 120.513

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 1.904 5.660

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 147.483 126.173

Financiering

Stichtingsvermogen 36.033 36.723
Bestemmingsreserves 70.935 70.935
Voorzieningen en reserves 40.515 18.515

147.483 126.173
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1.5 Fiscale positie

Algemeen

Stichting Beeldenstorm is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting maar kan gebruik maken
van de vrijstelling voor kleine stichtingen. Deze vrijstelling geldt als:
- De fiscale winst in een jaar niet meer is dan € 15.000, of;
- De fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar bij elkaar niet meer is dan € 75.000.

Berekening belastbaar bedrag

2019
€

Resultaat voor belastingen -690

Bij

Fiscaal lagere overige bedrijfskosten 27.028

26.338

Niet aftrekbare bedragen

Van aftrek uitgesloten boeten 186
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 637

Belastbaar bedrag 27.161

Overzicht belastbaar resultaat laatste 5 jaar

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belastbare bedragen van de afgelopen 5 jaar ter
beoordeling van de vrijstelling vennootschapsbelasting voor stichtingen, hierbij worden verliesjaren op
nihil gesteld.

Fiscaal
resultaat

€
Jaar
2014 -10.212
2015 478
2016 -7.927
2017 7.520
2018 141

Totaal -10.000
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2. Bestuursverslag

  



2.1 Bestuursverslag

De succesvolle trajecten die we in 2018 onder de naam ‘De Ongehoorzaamheid van de Gladde Spier’
realiseerden, hebben ons veel inzicht gegeven in de positie die onze organisatie binnen de culturele
infrastructuur kan innemen. In 2019 hebben we de opgedane ervaringen gebruikt om verder onderzoek
te doen naar de mogelijke inzet en koers van onze werkplaatsen in de nabije toekomst: een ’center’ voor
onderzoek en ontwikkeling betreffende innovatieve toepassingen van materialen en methoden, daarmee
ondersteunend aan de praktijkontwikkeling en -verdieping van creatieve makers.

Het was een jaar waarin de contouren van de organisatie zoals die ons met de fusie in 2017 voor ogen
stond duidelijker zichtbaar werden. De doelstelling om tot een meer professionele experimenteer- en
leeromgeving te komen vertaalde zich in diverse onderzoeks- en langlopende residentieprojecten.
Projecten die erkend en mede ondersteund werden door provinciale en landelijke fondsen en waarin
diverse partners participeerden.

Mondriaan Fonds ondersteunde twee artist-in-residence trajecten. Langlopende trajecten zoals de artist-
in-residencies blijken voor zowel maker als werkplaats interessante nieuwe inzichten en kennis op te
leveren. Reden om via een ‘Open Call’ makers te vragen plannen in te dienen voor een
praktijkverdiepingstraject. Ook dit traject wordt ondersteund door Mondriaan Fonds.

De impulsgeldregeling maakte het nodige onderzoek mogelijk, met name naar de mogelijke rol van de
grafische werkplaats. Het ‘Litho XXL’ project richt zich op nieuwe ontwikkelingen binnen de grenzen van
een traditionele, ambachtelijke druktechniek. Tijdens ‘Riso or Not’ werden alle grenzen tussen
technieken losgelaten en fungeerde de werkplaats als speeltuin voor jonge talenten, als denktank om tot
nieuwe vormen te komen. Tijdens het project rondom Ad Dekkers werd de werkplaats als plaats voor
onderzoek en reflectie ingezet. 

Na afsluiting in 2018 van ‘de Ongehoorzaamheid van de Gladde Spier’ zijn we (ook financieel) weer
enigszins ‘back to normal’. Het organiseren van een dergelijk groot project met een veelheid aan
trajecten en financiers is immers geen reguliere kerntaak en kan slechts incidenteel plaatsvinden.
‘Back to normal’ vertaalt zich dan ook vooral in een afname van projectkosten ten opzichte van 2018. 

We kijken vooruit naar 2021-2024. Als ‘Make Eindhoven’ bouwen we de organisatie verder uit tot unieke
culturele ‘hub’: een plek waar kunstenaars elkaar ontmoeten, op zoek naar innovatie, experiment en
ontwikkeling, en waar samenwerking leidt tot gedeelde kennis en nieuwe kunst.

Om als ontwikkelplek optimaal te kunnen functioneren is het van belang dat de faciliteiten op orde zijn.
Dankzij een subsidie voor ‘Materialen voor de Toekomst’ waren we in 2019 al in staat een aantal
investeringen in de werkplaats te realiseren, met name een uitbreiding van faciliteiten voor de
glaswerkplaats. 

Om de organisatie , zoals hier boven aangegeven uit te laten groeien tot een culturele ‘hub’: waar
innovatie, experiment en verandering belangrijke items zijn is het noodzakelijk een aantal aanpassingen
in de werkplaats door te voeren. Dat betreft dan in de eerste plaats een noodzakelijke aanpassing van de
elektrische installatie in de werkplaats en in de tweede plaats een aantal arbo-technische aanpassingen.
Daartoe zal € 25.000,- aan de voorzieningen worden toegevoegd.
Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2021 plaats vinden. 

Eindhoven, 11 juni 2020

A.M. van Rangelrooij
Voorzitter

M.T. Hermanussen
Secretaris

I.M. de Blauwe
Penningmeester
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3. Jaarrekening

  



Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

3.1 Balans per 31 december 2019 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 
Inventarissen 1.904 5.660

Vlottende activa

Voorraden
Grond- en hulpstoffen 2 20.927 21.096

Vorderingen
Handelsdebiteuren 3 10.048 6.307
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

4 
- 8.328

Overige vorderingen en overlopende
activa

5 
21.618 46.838

31.666 61.473

Liquide middelen 6 182.196 90.091

236.693 178.320

Controleverklaring afgegeven d.d. 11 juni 2020 11



Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 7 36.033 36.723

Bestemmingsreserves 8 70.935 70.935

Voorzieningen en reserves
Overige voorzieningen en reserves 40.515 18.515

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

9 
1.704 6.272

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

10 
8.152 8.510

Overige schulden en overlopende
passiva

11 
79.354 37.365

89.210 52.147

236.693 178.320

Controleverklaring afgegeven d.d. 11 juni 2020 12



Stichting Beeldenstorm

Eindhoven

3.2 Exploitatierekening over 2019

Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018

€ € € € € €

Baten

Netto-omzet

Vergoeding materialen 35.939    25.000    30.864    

Deelnemersopbrengsten 14.747    24.000    13.073    

Minor DAE 10.000    10.000    10.000    

Deelnemersgelden workshops 7.447      8.000      16.948    

Overige omzetten 486         -              364         

12 68.619    67.000    71.249    

Inkoopwaarde van de omzet

Aanschaf materialen 22.399    22.500    25.770    

Aanschaf klein gereedschap -              6.080      -              

13 22.399    28.580    25.770    

Brutowinst 46.220    38.420    45.479    

Subsidies en bijdragen

Gemeente Eindhoven, subsidie 261.891  260.000  228.375  

Overige subsidies 69.827    86.500    185.273  

14 331.718  346.500  413.648  

Totaal baten 377.938  384.920  459.127  

Lasten

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten 15 25.996    -              33.685    

Projectkosten 15 25.475    43.000    136.232  

Workshops en manifestaties 15 25.653    27.500    30.826    

Loonkosten 16 / 17 / 18 151.866  162.188  145.515  

Afschrijvingen minus boekwinst 19 3.756      7.000      4.660      

Personeelkosten 20 14.869    10.755    12.047    

Huisvestingskosten 20 88.360    100.497  91.758    

Exploitatie- en machinekosten 20 9.218      8.250      9.167      

Verkoopkosten 20 1.479      7.700      1.585      

Kantoorkosten 20 2.349      1.000      2.722      

Algemene kosten 20 15.726    17.030    22.870    

Doorbelaste overheadkosten 20 -13.892   -              -32.386   

Rente- en bankkosten 21 745         -              801         

Totaal lasten 351.600  384.920  459.482  

26.338    -              -355        

Mutaties bestemmingsreserves / voorzieningen -27.028   -              -              

-690        - -355        

Vennootschapsbelasting - - -              

Exploitatieresultaat -690        -              -355        

Controleverklaring afgegeven d.d. 11 juni 2020  13



Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

3.3 Kasstroomoverzicht over 2019 

2019 2018
€ € € €

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat 55 446

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 3.756 4.660
Toename (afname) van de voorzienin-
gen 22.000 -

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden 169 -414
Mutatie vorderingen 29.807 -19.415
Toename (afname) van overige schul-
den 37.063 -34.702

67.039 -54.531

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 92.850 -49.425

Betaalde interest 21  -745 -801

Kasstroom uit operationele
activiteiten 92.105 -50.226

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Mutatie bestemmingsfondsen 8  2.028 -297
Vrijval egalisatierekeningen 8  -2.028 -1.061

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten - -1.358

Mutatie geldmiddelen 92.105 -51.584

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 90.091 141.675
Toename (afname) van geldmiddelen 92.105 -51.584

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 182.196 90.091

Controleverklaring afgegeven d.d. 11 juni 2020 14



Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Beeldenstorm is feitelijk en statutair gevestigd op Gasfabriek 12, 5613 CP te Eindhoven en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41092320.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Het doel van Stichting Beeldenstorm betreft:
- Het ondersteunen en stimuleren van professionele kunstproductie;
- Voorts al hetgeen dat met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening zijn verschillende
oordelen en schattingen in acht genomen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in de wettelijke bepalingen vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven, die uitgegeven
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de exploitatierekening zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te
maken. 

Pensioenregelingen 

Stichting Beeldenstorm heeft pensioenregelingen voor werknemers; deze worden gefinancierd door
afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de exploitatierekening
verwerkt.

Controleverklaring afgegeven d.d. 11 juni 2020 15



Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:
Inventarissen:       20%

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige reserves 

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserves worden door het bestuur gevormd voor specifeke doeleinden.
Bestemmingsreserves worden tegen nominale waarde opgenomen. Dotatie aan de
bestemmingsreserves vindt plaats ten laste van de exploitatierekening. Aanwendingen van de
bestemmingsreserves worden ten laste van de betreffende bestemminsgreserve gebracht.

Bestemmingsfondsen:
Bestemmingsfondsen betreffen fondsen met door derden bepaalde bestedingsdoeleinden.
Bestemmingsfondsen worden tegen nominale waarde opgenomen. Dotatie aan de bestemmingsfondsen
vindt plaats ten laste van de exploitatierekening. Aanwendingen van de bestemmingsfondsen worden
ten laste van de betreffende bestemminsgfonds gebracht.

Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen en reserves worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de
afwikkeling van de voorziening c.q. reserve naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
Voorzieningen en reserves worden gevormd voor uitgaven waarvoor overeenkomsten of afspraken met
derden worden gemaakt, zoals eigen-bijdrage-verplichtingen uit hoofde van subsidietoezeggingen.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Controleverklaring afgegeven d.d. 11 juni 2020 16



Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

De exploitatierekening is opgesteld en ingedeeld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
organisaties zonder winststreven waardoor deze het beoogde inzicht geeft in relatie met de begroting en
afwijkt van de modellen van Titel 9 BW 2.

Omzetverantwoording 

Netto-omzet:
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Gemeentelijke subsidie:
De gemeentelijke subsidie wordt toegerekend aan het boekjaar en wordt verstrekt in de vorm van
voorschotten. De definitieve afrekening volgt nadat de jaarrekening is vastgesteld. 

Projectsubsidies:
Projectsubsidies worden verantwoord op basis van voortschrijding van het project. Afrekening vindt
plaats op basis van de subsidieverantwoording. 

Projectkosten:
Projectkosten worden toegerekend aan het betreffende project. Dit betreft de directe projectkosten,
alsmede aan het project toegerekende loonkosten en overheadkosten op basis van de bestede uren
tegen door het bestuur vastgestelde tarieven.

Lonen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de exploitatierekening.

Doorbelasting loonkosten aan projecten:
Bestede uren voor subsidieprojecten worden doorbelast aan de projectkosten van het betreffende project
tegen door het bestuur vastgestelde tarieven.

Pensioenlasten 

Stichting Beeldenstorm heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de Nederlandse
pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt
Stichting Beeldenstorm verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies
worden als verplichting op de balans opgenomen.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Doorbelasting overhead:
Overheadkosten worden doorbelast aan de subsidieprojecten als een opslag op de bestede uren voor
het subsidieproject tegen door het bestuur vastgestelde tarieven.
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Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten en betreffen de baten en lasten over het boekjaar in plaats van de ontvangsten
en uitgaven. Ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties
waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet
in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.

Controleverklaring afgegeven d.d. 11 juni 2020 18



Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

3.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Inventarissen

€

Stand per 1 januari 2019

Aanschafwaarde 147.033
Cumulatieve afschrijvingen -141.373

Boekwaarde per 1 januari 2019 5.660

Mutaties 

Afschrijvingen -3.756

Saldo mutaties -3.756

Stand per 31 december 2019

Aanschafwaarde 147.033
Cumulatieve afschrijvingen -145.129

Boekwaarde per
31 december 2019 1.904

Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar de bijlage behorende bij dit rapport.
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Vlottende activa

Voorraden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2  Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen metaal 13.119 11.892
Overige voorraden 7.808 9.204

20.927 21.096

Vorderingen

3  Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 10.048 7.559
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren - -1.252

10.048 6.307

4  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 8.328

5  Overige vorderingen en overlopende activa

Afrekening subsidie Gemeente Eindhoven 12.966 11.250
Vooruitbetaalde assurantiepremie 4.384 3.745
Gas, water en elektra 3.101 3.885
Nog te ontvangen subsidies en bijdragen 964 19.500
Nog te factureren omzet 150 7.688
Overige vooruitbetaalde bedragen 53 393
Inkopen materialen (creditnota) - 377

21.618 46.838

6  Liquide middelen

Rabobank 107.864 4.869
Depositorekeningen 73.126 80.616
Kas 1.131 1.155
Kruisposten 75 3.451

182.196 90.091

7  Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen 36.033 36.723

2019 2018
€ €

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 36.723 37.078
Uit resultaatverdeling -690 -355

Stand per 31 december 36.033 36.723
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31-12-2019 31-12-2018
€ €

8  Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Inventaris 35.108 35.108
Bestemmingsreserve Kwaliteitsontwikkeling 35.053 35.053
Bestemmingsfondsen 774 774

70.935 70.935

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve Inventaris

Stand per 1 januari 35.108 36.169
Mutaties 2.028 -
Vrijval -2.028 -1.061

Stand per 31 december 35.108 35.108

Bedrag is noodzakelijk voor herinvestering; grootste deel van de inventaris dateert van voor 2010 en is
reeds lang afgeschreven. In 2019 zijn aanschaffingen inventaris onttrokken aan de
bestemmingsreserve.

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve Kwaliteitsontwikkeling

Stand per 1 januari 35.053 35.053
Mutaties - -

Stand per 31 december 35.053 35.053

Dit bedrag is nodig voor de verdere ontwikkeling van (de nieuwe) Beeldenstorm in het algemeen.

2019 2018
€ €

Bestemmingsfondsen

Stand per 1 januari 774 1.071
Dotatie - -297

Stand per 31 december 774 774

Dit deel van het stichtingsvermogen is afgezonderd omdat hieraan een beperkte bestedingsmogelijkheid
is gegeven door derden. Het Henk van Stokkomfonds stelt elk jaar aan minimaal twee kunstenaars een
budget van € 1.000,- ter beschikking om te werken in de Grafische Werkplaats Daglicht. In 2018 is het
materiaalverbruik voor projecten in het Henk van Stokkomfonds onttrokken aan de
bestemmingsreserve.
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Voorzieningen en reserves

2019 2018
€ €

Voorziening herinrichting huisvesting werkplaats

Stand per 1 januari 18.515 18.515
Dotatie ten laste van resultaat 25.000 -

43.515 18.515
Afname ten gunste van resultaat -3.000 -

Stand per 31 december 40.515 18.515

Deze voorziening betreft een reservering voor de nog te verwachten kosten die samenhangen met de
herinrichting van de werkplaats. 

In 2019 is een bedrag van € 3.000 aangewend voor plaatsing plafonds.

Eind 2019 heeft een reservering van € 25.000 plaatsgevonden die betrekking heeft op de eigen bijdrage
van de geplande aanpassingen van de werkplaats onder de Brainport-subsidieregeling in het kader van
een Makerspaceproject waarvoor een aanvraag is ingediend en waarvoor een eigen bijdrage van 15% is
vereist.

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

9  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.704 6.272

10  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 7.997 -
Loonheffing - 8.510
Pensioenen 155 -

8.152 8.510

11  Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 59.976 18.192
Accountantskosten 8.753 8.077
Reservering vakantiegeld 6.733 6.432
Nog te betalen werk derden 2.828 3.790
Nog te betalen projectkosten 815 250
Inkopen materiaal 183 -
Rente- en bankkosten 66 69
Nog te betalen personeelskosten - 556
Overige overlopende passiva - -1

79.354 37.365

Controleverklaring afgegeven d.d. 11 juni 2020 22



Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Stichting Beeldenstorm heeft op 4 november 2013 een sleutelovereenkomst gesloten voor de nieuwe
huisvesting van de werkplaats aan de Gasfabriek 12, Eindhoven. Het huurcontract is met ingang van 1
januari 2016 gestart. Deze huurovereenkomst is per 1 januari 2017 omgezet in een huurovereenkomst
met een looptijd van 8 jaar (lopend tot en met 31 december 2024). De jaarhuur bedraagt € 60.696 per
jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd voor het eerst op 1 januari 2018. De jaarhuur voor 2020 zal € 64.396
(exclusief servicekosten) bedragen.

Gebeurtenissen na Balansdatum

Onze organisatie heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus COVID-19
en daardoor is de werkplaats in de afgelopen weken gesloten geweest en zijn projecten vertraagd.
Momenteel kan weer op beperkte schaal gebruik gemaakt worden van de werkplaatsen en worden
activiteiten op kleine schaal opgestart. Per heden is het nog onzeker wat de impact zal zijn voor de
activiteiten- en bezoekersontwikkeling voor geheel 2020. 

Door de nog aanwezige financiële buffers en door te voeren kostenbesparingen, alsmede de
mogelijkheid om gebruik te maken van de aanvullende door de overheid ingestelde noodfaciliteiten
indien noodzakelijk, verwacht de stichting dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten. Tot op heden
hoefde geen gebruik gemaakt te worden van de noodmaatregelen van de overheid.

Bestemming exploitatieresultaat

Tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden voorgesteld
dat het exploitatieresultaat na belastingen 2019 wordt in mindering gebracht op het stichtingsvermogen.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur van de stichting is het exploitatieresultaat over het
boekjaar 2019 van € 690 (negatief) reeds verantwoord onder het stichtingsvermogen.
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3.6 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

2019 2018
€ €

12  Netto-omzet

Vergoeding materialen 35.939 30.864
Deelnemersopbrengsten 14.747 13.073
Minor Ceramics Design Academy Eindhoven 10.000 10.000
Workshops 7.447 16.948
Overige omzetten 613 715

68.746 71.600
Kortingen en bonussen -127 -351

68.619 71.249

13  Inkoopwaarde van de omzet

Productiematerialen 22.399 25.770

14  Subsidies en bijdragen

Subsidie Gemeente Eindhoven 261.891 228.375
Subsidie impulsgelden 33.990 45.234
Kostenvergoeding "Tijdelijke binnenland ateliers" 19.638 -
Subsidie "Materialen voor de toekomst" 14.348 -
Subsidie "Project En En" 1.486 -
Overige bijdrage "De Ongehoorzaamheid van De Gladde Spier" 365 4.336
Bijdrage materialen "De Ongehoorzaamheid Van de Gladde Spier" - 19.395
Overige subsidies en bijdragen - 240
Subsidie project "De Ongehoorzaamheid Van De Gladde Spier" - 116.068

331.718 413.648

15  Projectkosten, workshops en manifestaties

Projectkosten 51.471 169.917
Kosten workshops en manifestaties 25.653 30.826

77.124 200.743

Projectkosten

Kosten impulsgelden 33.990 45.234
Uitgaven "Materialen voor de toekomst" 14.357 -
Uitgaven "Tijdelijke binnenland ateliers" 1.638 -
Uitgaven "Project En En" 1.486 -
Kosten project "De Ongehoorzaamheid Van De Gladde Spier" - 124.683

51.471 169.917

De projectkosten bestaan voor € 25.996 uit kosten onderzoek en ontwikkeling. In 2018 betreft dit een
bedrag van € 33.685 (uren x tarief inzake impulsgelden).
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2019 2018
€ €

Kosten workshops en manifestaties

Inhuur derden 28.711 28.201
Organisatiekosten workshops - 2.625

28.711 30.826
Doorbelaste inhuur derden projecten -3.058 -

25.653 30.826

2019 2018
€ €

16  Lonen

Brutolonen en -salarissen 119.557 121.128
Mutatie vakantiegeld en -dagen 9.615 9.514

129.172 130.642
Doorbelaste loonkosten projecten -8.169 -16.086
Ontvangen ziekengeld -2.081 -

118.922 114.556

Gemiddeld aantal werknemers

2019
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 3,39
2018

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 3,49

2019 2018
€ €

17  Sociale lasten

Sociale lasten 22.587 21.882
Doorbelaste sociale lasten projecten -1.429 -2.276

21.158 19.606

18  Pensioenlasten

Pensioenlasten 12.582 12.671
Doorbelaste pensioenlasten projecten -796 -1.318

11.786 11.353
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2019 2018
€ €

19  Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 3.756 4.660

20  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 14.869 12.047
Huisvestingskosten 113.360 91.758
Exploitatie- en machinekosten 11.246 9.167
Verkoopkosten 1.479 1.585
Kantoorkosten 2.349 2.722
Algemene kosten 15.726 22.870
Doorbelaste overheadkosten projecten -13.892 -32.386

145.137 107.763

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 7.076 6.154
Verzuimverzekering 3.745 3.677
Kantinekosten 1.351 1.314
Studie- en opleidingskosten 825 479
Arbodienst 597 283
Overige personeelskosten 1.275 140

14.869 12.047

Huisvestingskosten

Betaalde huur 62.736 61.577
Dotatie voorziening herinrichting huisvesting werkplaats 25.000 -
Gas, water en elektra 15.662 19.673
Servicekosten 4.258 4.258
Kosten afvalverwerking 2.125 2.144
Schoonmaakkosten 2.088 1.924
Beveiliging 1.491 2.182

113.360 91.758

Exploitatie- en machinekosten

Reparatie en onderhoud inventaris 6.869 8.661
Kleine aanschaf inventaris 2.349 506
Dotatie bestemmingsreserve Inventaris 2.028 -

11.246 9.167

Verkoopkosten

Representatiekosten 1.042 561
Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren 423 209
Relatiegeschenken 14 -
Reclame- en advertentiekosten - 815

1.479 1.585
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2019 2018
€ €

Kantoorkosten

Kosten automatisering 1.660 1.436
Kantoorbenodigdheden 642 930
Porti 47 294
Drukwerk - 62

2.349 2.722

Algemene kosten

Accountantskosten, controleopdracht 8.130 11.703
Assurantiepremie 3.344 2.871
Abonnementen en contributies 1.702 1.969
Accountantskosten, administratieve dienstverlening 900 2.838
Accountantskosten, loonadministratie 856 1.136
Accountantskosten, aangifte vennootschapsbelasting 375 375
Accountantskosten, overige werkzaamheden 250 502
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 186 -
Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein - 75
Overige algemene kosten -17 1.401

15.726 22.870

De accountantskosten (controle) komen voort uit de eisen van de gemeente Eindhoven.

2019 2018
€ €

Doorbelaste overheadkosten projecten

Doorbelaaste overheadkosten projecten -13.892 -32.386

Overheadkosten worden op basis van een opslag op de interne uurtarieven doorberekend aan de
subsidieprojecten, op basis van de bestede directe uren aan het betreffende subsidieproject.
De opslag is berekend aan de hand van de normale bezetting, de tarieven zijn vastgesteld door het
bestuur.

2019 2018
€ €

21  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 745 729
Rente belastingen - 72

745 801
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Eindhoven, 11 juni 2020

A.M. van Rangelrooij M.T. Hermanussen I.M. de Blauwe
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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4. Overige gegevens 

  



4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de jaarrekening 2019

Onze oordeelonthouding
Wij hebben de opdracht gekregen de jaarrekening 2019 van Stichting Beeldenstorm te Eindhoven te
controleren.

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening van de vennootschap. Vanwege het
belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeelonthouding' zijn
wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons
controleoordeel bij de jaarrekening te kunnen baseren.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de exploitatierekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor onze oordeelonthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de omzet en de daarmee
rechtstreeks samenhangende posten, die zijn opgenomen in de jaarrekening van de entiteit.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Beeldenstorm zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Benadrukking van aangelegenheden
Wij vestigen de aandacht op de toelichting onder de gebeurtenissen na balansdatum op blz 24 van de
jaarrekening, waarin het bestuur de impact van het coronavirus COVID-19 voor de stichting
uiteenzet, en aangeeft welke onzekerheden daarbij spelen en welke maatregelen reeds zijn genomen of
nog kunnen worden genomen indien dat noodzakelijk is, en waarin zij aangeeft dat nog geen gebruik
gemaakt hoefde te worden van noodmaatregelen van de overheid en dat zij op basis van de huidige
situatie inschat dat de stichting haar activiteiten kan voortzetten. 
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

      



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

- Het bestuursverslag;
- Samengevatte informatie in het accountantsverslag
- Bijlage 1: Overzicht materiële activa
- Bijlage 2: Overzicht herinrichting huisvesting
- Bijlage 3: kengetallen

Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze
oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om te overwegen of de andere informatie al dan niet:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de verslaggevingsregels vereist is.

Wij hebben de opdracht gekregen de andere informatie te lezen en hebben op basis van onze kennis en
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de andere informatie in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis
voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren.

Helmond, 11 juni 2020

Wesselman Registeraccountants B.V.

Was getekend,

H.P.W. Lammers
Registeraccountant                                                          
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1. Overzicht materiële vaste activa
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&RPSXWHU�HQ�SULQWHU��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ��� � ���
=HHIGUXN�PDFKLQH��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ����� � �����

+DQGGUXNWDIHO��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ����� � �����
+DQGSDOOHWWUXFN��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ��� � ���
6WHOOLQJHQ��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ����� � �����

&RPSXWHU��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ����� � �����
$IVSXLWFDELQH��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ����� � �����

+DQGSDOOHWWUXFN ���� ��� � ���
(OHFWULVFKH�VWDSHODDU ���� ����� � �����
$I]XLJDUP ���� ��� � ���

*LHWWHFKQLHN�+ROODQG ���� ��� � ���
9DFXXPSRPS ���� ����� � �����

7UDQVSRUWHUHQ ������ � ������
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Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

$IVFKULMYLQJHQ

6WDQG� 7�O�Y� 9HUNRSHQ &XPXODWLHI %RHNZDDUGH
� �������� ���� ���� ���������� ����������

¼ ¼ ¼ ¼ ¼
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Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

$DQVFKDIILQJVSULMV

-DDU�YDQ 6WDQG� $DQNRSHQ� 6WDQG
LQYHVWHULQJ �������� YHUNRSHQ ����������

¼ ¼ ¼

7UDQVSRUW ������ � ������

6FUHHQ�EHOLFKWLQJ��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ����� � �����
%HHOGVFKHUP��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ��� � ���

$LUFR ���� ��� � ���
'LJLWDOH�FDPHUD ���� ��� � ���

3ODWHQ��EXL]HQ�YDFX�QEURQVJLHWPDFKLQH ���� ����� � �����
&DQRQ�GLJLWDOH�FDPHUD��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ��� � ���
1HGFRQ�HWDODJHYORHU ���� ����� � �����

/DPHOOHQJRUGLMQ ���� ��� � ���
6FKHLGLQJVZDQGHQ ���� ����� � �����

)UHHVPDFKLQH�%=7�3)���& ���� ����� � �����
$SSOH�,PDF��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ����� � �����
=HHIGUXNWDIHO��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ����� � �����

=HHIGUXNWDIHO��YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ��� � ���
9HLOLJKHLGVNDVW�$UXEDKDO ���� ����� � �����

0RWRU�GDPSDI]XLJHU ���� ��� � ���
/DVPDFKLQH�0HUNOH�,QVTXDUH�����$&�'&  ���� ����� � �����
/DSWRS�+3�3DYLOLRQ�'9�  ���� ����� � �����

0DWHULDDO�JLHWHULM  ���� ����� � �����
&RPSXWHU  ���� ����� � �����

0\&RP�,QWHO�4������YRRUKHHQ�'DJOLFKW� ���� ��� � ���
=DDJPDFKLQH � ���� ����� � �����
0RELHOH�DI]XLJXQLW � ���� ����� � �����

9DFXXPLQVWDOODWLH � ���� ����� � �����
+HIWUXFN�7R\RWD�����)*�� ���� ����� � �����

6SRHOWDIHO�YRRU�JODV � �������� � ��� ���
.RXGZDWHUUHLQLJHU � �������� � ����� �����
(OHWULVFKH�JODVRYHQ � �������� � ����� �����

0LOWLVSOLW�DLUFR�V\VWHHP � �������� � ����� �����

7RWDDO ������� ����� �������

�9RRU�GH]H�LQYHVWHULQJHQ�LV�GRRU�GH�JHPHHQWH�(LQGKRYHQ�HHQ�VXEVLGLH�YHUVWUHNW�YDQ�¼�������

$DQVFKDIILQJVSULMV

-DDU�YDQ 6WDQG� $DQNRSHQ� 6WDQG
LQYHVWHULQJ �������� YHUNRSHQ ����������

¼ ¼ ¼

,QYHQWDULV�LQVWDOODWLHV��DFWLYD�PHW�QRJ�HHQ�ERHNZDDUGH�
7DNHO ���� ����� � �����

$ODUPLQVWDOODWLH ���� ����� � �����
*HEUXLNWH�FRPSUHVVRU�&UHHPHUV�6*����� ���� ����� � �����
+REL�)XVLQJ�JODVRYHQ ���� ����� � �����

3URJUDPPHUHQ�ZHEVLWH ���� ����� � �����
+3�3UR'HVN�����VHULH�LQFO��RIILFH ���� ����� � �����

(UIL�0,*�ODVPDFKLQH�(DV\PDWLF�����3XOV ���� ����� � �����
3XUH�7DVWH���NRIILHPDFKLQH ���� ����� � �����
+REDUW�SODQHHWPHQJHU�$��� ���� ����� � �����

7RWDDO ������ � ������

7RWDDO�LQYHQWDULV�LQVWDOODWLHV ������� ����� �������
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Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

$IVFKULMYLQJHQ

6WDQG� 7�O�Y� 9HUNRSHQ &XPXODWLHI %RHNZDDUGH
� �������� ���� ���� ���������� ����������

¼ ¼ ¼ ¼ ¼
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�� ��� � � ��� �
� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEVLGLH

� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEVLGLH

� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEVLGLH

� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEVLGLH

�� ��� � � ��� �
� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEV��0DVWHUFODVV

� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEV��*HPHHQWH�(KY

� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEV��*HPHHQWH�(KY

�� ����� � � ����� �

� ��� � � ��� � 2QWYDQJHQ�VXEV��*HPHHQWH�(KY

� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEV��*HPHHQWH�(KY

� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEV��*HPHHQWH�(KY

� ����� � � ����� � 2QWYDQJHQ�VXEV��*HPHHQWH�(KY

������� � � ������� �

��9RRU�GH]H�LQYHVWHULQJHQ�ZRUGW�HHQ�VXEVLGLH�RQWYDQJHQ�WHU�JURRWWH�YDQ�GH�LQYHVWHULQJ

$IVFKULMYLQJHQ

6WDQG� 7�O�Y� 9HUNRSHQ &XPXODWLHI %RHNZDDUGH
� �������� ���� ���� ���������� ����������

¼ ¼ ¼ ¼ ¼
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Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

2. 
Overzicht herinrichting huisvesting werkplaats ten laste van bestemmingsreserve
en voorziening
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Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

$DQVFKDIILQJVSULMV
-DDU�YDQ 6WDQG� $DQNRSHQ� 6WDQG

LQYHVWHULQJ �������� YHUNRSHQ ����������
¼ ¼ ¼

+HULQULFKWLQJ�KXLVYHVWLQJ�ZHUNSODDWV

+DQJNUDDQ ���� ����� � �����
.HLODQNHU��GLY���)DERU\�1HGHUODQG� ���� ��� � ���

%HWRQSODWHQ����[���[��� ���� ����� � �����
,QVWDOOHHUNRVWHQ��,QVWDOFHQWHU�(JDV� ���� ��� � ���
(OHNWULVFKH�SUREOHPHQ�EHGULMIVUXLPWH ���� ��� � ���

'LYHUVH�PDWHULDOHQ��*DPPD� ���� ��� � ���
596��GLY���)DERU\�1HGHUODQG� ���� �� � ��

&HPHQW���%HWRQ ���� ��� � ���
9RRU]HWZDQG�NDQWRRU��QLHXZ�SODIRQG�NDQWRRU ���� ����� � �����
9HUI��9HUINDPSLRHQ� ���� ��� � ���

.HWWLQJVSURQJ�PHW�VWHOFRQVOHXWHOV ���� �� � ��
6OHXWHOV�HQ�VORWHQ ���� �� � ��

6WHQHQ ���� � � �
'LYHUVH�PDWHULDOHQ��5DDE�.DUFKHU� ���� �� � ��
,QERXZGR]HQ ���� �� � ��

*HUHHGVFKDS�W�E�Y��YHUKXL]LQJ ���� ��� � ���
%XL]HQ ���� �� � ��

+RXW ���� ��� � ���
9HUOHQJGH�NQRSFLOLQGHU ���� ��� � ���
6ODQJHQVLIRQ�NUXLSUXLPWH ���� ��� � ���

%HWRQLM]HU ���� ��� � ���
,QODDWFRPELQDWLH�YRRU�ERLOHU ���� �� � ��

'LYHUVH�PDWHULDOHQ��%RXZPDDW� ���� ��� � ���
%HNDEHOLQJ�DODUP ���� ��� � ���
.OHPEHXJHO ���� �� � ��

6HUYLFHEH]RHN��ZHUNXUHQ� ���� ����� � �����
+XXU�VFKDDUKRRJZHUNHU ���� ��� � ���

%XLWHQNDEHO ���� ��� � ���
3&�*ODVKHOGHU ���� �� � ��
+XXU�PDFKLQHV��%RUHQW� ���� ��� � ���

'DNGRRUYRHUHQ�LQEUDQGHQ ���� ��� � ���
$DQVOXLWHQ�YDQ�GH�VPHOWRYHQ ���� ��� � ���

:DUPWHVHUYLFH ���� � � �
'LYHUVH�PDWHULDOHQ��3UD[LV� ���� �� � ��
:HUN]DDPKHGHQ�URQGRP�YHUKXL]LQJ��'H�+DDV� ���� ��� � ���

/HYHUHQ�HQ�PRQWHUHQ�YDQ�GLYHUVH�DDQVOXLWLQJHQ ���� ����� � �����
2SERXZ�JLSV�VWRIUXLPWH ���� ��� � ���

$IYRHUHQ�$VEHVWKRXGHQG�PDWHULDDO ���� ��� � ���
0H]]DQLQH�YORHU ���� ����� � �����
+DUGZDUH���LQVWDOODWLH ���� ����� � �����

7/�DUPDWXXU ���� �� � ��
2SERXZ�JDUGHUREH��
QDWWH�ZDQG
�SXEOLFDWLH�ERUG ���� ��� � ���

9ORHUGHOHQ��R�D��EHWRQPXOWLSO�� ���� ��� � ���
39&�%DQHQJRUGLMQ ���� ��� � ���
6OLMS�UXLPWH��3DXO�YDQ�5LMVZLMN� ���� ����� � �����

$DQSDVVLQJHQ�ZDVJRRW ���� ��� � ���
$UEHLGVXUHQ��3DXO�YDQ�5LMVZLMN� ���� ����� � �����

.DVW�ZHUNEDQN���3ODIRQG�*DUGHUREH ���� ��� � ���
%HWRQYORHU�LQFO��PDWHULDOHQ ���� ����� � �����
/HYHUHQ�HQ�PRQWHUHQ�YDQ�GLYHUVH�DDQVOXLWLQJHQ ���� ������ � ������

7UDQVSRUWHUHQ ������ � ������
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Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

7HQ�ODVWH�YDQ�EHVWHPPLQJVUHVHUYH�HQ�YRRU]LHQLQJ
6WDQG� 7�O�Y� 9HUNRSHQ &XPXODWLHI %RHNZDDUGH
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Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

$DQVFKDIILQJVSULMV
-DDU�YDQ 6WDQG� $DQNRSHQ� 6WDQG

LQYHVWHULQJ �������� YHUNRSHQ ����������
¼ ¼ ¼

7UDQVSRUW ������ � ������

'LYHUVH�PDWHULDOHQ��*DPPD� ���� �� � ��

0RQWDJHEHXJHO ���� ��� � ���
:LVVHOHQ�DIYDOFRQWDLQHU ���� ��� � ���

*OLMVWDQJ ���� �� � ��
0DWHULDDO��,QVWDOFHQWHU�(JDV� ���� � � �
(XURSDOOHW���[����%�.HXV ���� ��� � ���

*DVEHWRQ���3ODWUH[���(XURSDOOHW ���� ��� � ���
%HWRQYORHU�LQFO��PDWHULDOHQ ���� ��� � ���

3HUVOXFKWGURJHU�5$�� ���� ����� � �����
'HNNOHHG ���� ��� � ���
:HUNEDQNHQ�LQFO��ZLHOHQSDNNHW ���� ����� � �����

/RFNHU�LQWUR �������� ��� � ���
6KDUS�/&����/'���+'0,�NDEHO �������� ��� � ���

'XSD�&ODVVLF�;/�����EUDQGYHLOLJH�NDVW ��������� ����� � �����
5HSDUDWLH�0,*�ODVWRRUWV�6%7���� ��������� ��� � ���
$DQOHJ�HOHNWUD ��������� ��� � ���

'LYHUVH�PHUNHQ�NHXNHQ�DFFHVVRLUHV ��������� ��� � ���
/XFKWNDQDDO�SODDWVHQ�HQ�GDNEHGHNNLQJ ��������� ��� � ���

96$�W�E�Y��WO�DUPDWXUHQ �������� ��� � ���
39&�EXL]HQ ��������� �� � ��
6OHXWHOV ��������� �� � ��

%RXPDWHULDOHQ �������� ��� � ���
'UDDGVWDQJ��VQLMSODDW ���������� ��� � ���

3XUIOH[�����VODQJ ���������� ��� � ���
$DQOHJ�HOHNWUD ���������� ��� � ���
&LVFR�FRQWUROOHU���URXWHU ��������� ����� � �����

&RPSXWHUDSSDUDWXXU ���������� ����� � �����

7RWDDO�KHULQULFKWLQJ�KXLVYHVWLQJ�ZHUNSODDWV ������ � ������

$OOH�NRVWHQ�JHPDDNW�WHQ�EHKRHYH�YDQ�GH�KHULQULFKWLQJ�KXLVYHVWLQJ�ZHUNSODDWV�]LMQ�WHQ�ODVWH�JHNRPHQ

YDQ�GH�EHVWHPPLQJVUHVHUYH�YHUKXL]LQJ�ZHUNSODDWV��¼���������GDQZHO�GH�YRRU]LHQLQJ�KHULQULFKWLQJ�
KXLVYHVWLQJ�ZHUNSODDWV��¼����������������¼���������������¼����������������¼���������������¼���������
������¼��������
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Stichting Beeldenstorm
Eindhoven 

7HQ�ODVWH�YDQ�EHVWHPPLQJVUHVHUYH�HQ�YRRU]LHQLQJ
6WDQG� 7�O�Y� 9HUNRSHQ &XPXODWLHI %RHNZDDUGH

� �������� ���� ���� ���������� ����������
¼ ¼ ¼ ¼ ¼
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3. Kengetallen
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Ruimte voor instellingsspecifieke prestaties

Aantal

Deelnemers /

bezoekers Dagdelen

Totaal overige activiteiten 42 5.031 -
1. Schoolgebonden Activiteiten 12 237 -
2. Schoolgebonden activiteiten 1 - -
3. Openbare activiteiten 29 4.794 -

3.1 Educatieve activiteiten (niet schoolgebonden) - - -
3.2 Activiteiten gericht op talent 3 22 -
3.3 Lezingen 6 150 -
3.4 Masterclasses 2 16 -
3.5 Workshops 2 16 -
3.6 Rondleidingen 6 90 -
3.7 Presentaties/demonstraties 6 500 -
3.8 Events/evenementen 1 4.000 -
3.9 Activiteiten gericht op onderzoek en ontwikkeling
      en ontwikkeling 3 - -

Ruimte voor instellingsspecifieke prestaties

Aantal

Deelnemers /

bezoekers Dagdelen

Totaal overige activiteiten 61 6.036 10.632
1. Schoolgebonden Activiteiten 28 361 3.131
2. Schoolgebonden activiteiten 1 - 1.217
3. Openbare activiteiten 32 5.675 6.284

3.1 Educatieve activiteiten (niet schoolgebonden) 3 13 22
3.2 Activiteiten gericht op talent 3 11 550
3.3 Lezingen 4 165 165
3.4 Masterclasses 2 9 56
3.5 Workshops 3 18 32
3.6 Rondleidingen 7 134 134
3.7 Presentaties/demonstraties 7 1.285 1.285
3.8 Events/evenementen 2 4.040 4.040
3.9 Activiteiten gericht op onderzoek en ontwikkeling
      en ontwikkeling 1 7 -

Subsidieverlening 2019

Realisatie 2019
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