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KENGETALLEN

Liquiditeit

Current ratio

2020 2019 2018
Vlottende activaKortlopende schulden
Kortlopende schulden

6,2 2,6 3,3

Quick ratio

Vlottende activa - voorraden� � � � �Vlot ten de ac ti va - voor ra
Kortlopende schulden

5,3 2,4 2,9

De liquiditeitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen op
korte termijn te voldoen.

Solvabiliteit

2020
%

2019
%

2018
%

Stichtingsvermogen� � � �Stich tings ver mo
Totaal vermogen

x 100 84,3 62,3 60,4

De solvabiliteitsratio is een indicatie voor het vermogen van een organisatie om aan haar verplichtingen
op lange termijn te voldoen.
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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.

2020
€

                                                                                                                                                                                                                                                               Berekening belastbaar bedrag

Totaal van netto resultaat -15.007

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 263

Belastbaar bedrag -14.744

                                                                                                                                                                                                                                                               Overzicht belastbaar resultaat afgelopen jaren

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

2015 478
2016 -
2017 7.520
2018 141
2019 27.161

Totaal 35.300
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Bestuursverslag 
 
Stichting Beeldenstorm / Make Eindhoven 
 
Het statutair doel van Make Eindhoven is het ondersteunen en stimuleren van activiteiten ten behoeve 
van kunstproductie, onderzoek en experiment. Daartoe bieden we begeleiding, ruimte, kennis en 
faciliteiten aan creatieve makers uit de cultuursector, het bedrijfsleven en deelnemers van educatie-
projecten, op mbo, hbo en universitair niveau. De technieken en materialen waarop onze diensten 
betrekking hebben betreffen de grafische kunst, glas, keramiek en metaal. 
 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41092320 
De stichting is erkend als Culturele ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 
Organisatie 
 
De stichting werkt volgens het Bestuur + Directie-model. De onderlinge taak-, verantwoordelijkheids- 
en bevoegdheidsverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd in een bestuurs- en 
directiereglement. Deze baseren zich op de in de statuten vastgelegde principes en aanbevelingen in 
de Code Cultural Governance (De volledige statuten zijn te downloaden via www.makeeindhoven.nl).  
 
Het bestuur bestond in december 2020 uit vijf leden: 
Arie van Rangelrooij, voorzitter 
Maria Hermanussen, secretaris 
Sjaak de Blauwe, penningmeester 
Hanneke van den Nieuwenhof, bestuurslid 
Peter Hoesbergen, bestuurslid  
 
Het bestuur vergaderde in 2020 acht keer. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
bestuurstaken. 
 
De organisatie wordt geleid door algemeen directeur Lex van Lith. Hij geeft leiding aan drie 
werkplaats-adviseurs en een bureaumedewerker met in totaal 3 fte. Ter ondersteuning van de 
activiteiten en projecten wordt gewerkt met een flexibele schil van ZZP-ers. 
 
 
Beleid en strategische keuzes 2020 
 
De huidige organisatie is het resultaat van een fusie in 2017 tussen de Stichting Beeldenstorm en 
Stichting Grafisch Atelier Daglicht. Deze twee afzonderlijke werkplaatsen voegden zich in de 
afgelopen jaren ineen tot een organisatie met een inter- en multidisciplinair karakter. Een belangrijk 
strategisch besluit van bestuur en directie in 2020 was deze identiteitsverandering te markeren met 
een naamswijziging van Beeldenstorm/Daglicht in Make Eindhoven welke ook visueel is doorgezet in 
de vorm van een algehele vernieuwing van de website en de huisstijl. 
 
Een andere essentiële beslissing in 2020 en passend bij de nieuwe ambities was te investeren in 
erkenning door BrabantStad en verwerving van een vierjarige subsidie (2021-2024). Het gegeven dat 
we hierin geslaagd zijn versterkt onze plaats in de regionale en landelijke infrastructuur van erkende 
werkplaatsen en draagt tevens bij aan een grotere stabiliteit en continuïteit in de toekomst. 
 
 
Financiële informatie 
 
Stichting Beeldenstorm (Make Eindhoven) werd in 2020 ondersteund door Stichting Cultuur 
Eindhoven, en ontvangt incidentele subsidies voor specifieke projecten van onder meer het Mondriaan 
Fonds. Naast subsidies ontvangt Make Eindhoven bijdragen van deelnemers en 
(onderwijs)instellingen in de vorm van dagdeelvergoedingen en materiaalvergoedingen. 
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In 2020 is, op basis van een ARBO rapportage, een Brainport subsidie van € 234.086 aangevraagd 
voor noodzakelijke vernieuwing van de luchtbehandeling en de elektrische installatie. De subsidie is in 
2021 toegekend. 15% van de totale subsidie komt voor rekening van Make Eindhoven en dus is een 
bestemmingsreserve van € 35.113  gevormd. Met de reeds bestaande bestemmingsreserve voor 
kwaliteitsverbetering van € 35.053 komt de totale bestemmingsreserve op € 70.166. 
 
Tevens is door de provincie en de Gemeente Eindhoven een meer structurele 4-jarige subsidie voor 
de periode 2021-2024 van jaarlijks € 375.000 toegekend hetgeen de financiële stabiliteit sterk 
bevordert en daarmee de financiële risico’s aanzienlijk verkleint. 
 
Vanwege de Corona maatregelen is de netto omzet t.o.v. 2019 gedaald met € 22.313. Daardoor komt 
het netto resultaat op -€ 15.007.  
 
Met een Quick ratio van 5,3 kan de liquiditeitspositie goed worden genoemd. Ook de solvabiliteit is 
met 0,84 ruim voldoende.   
 
Een van de aspecten van de financiële huishouding van deze stichting is het feit dat in sommige 
gevallen subsidies voor het komende jaar vooruitbetaald worden. Daardoor is er dit jaar een mutatie 
van  - € 55.661 in de post vooruit ontvangen subsidies en bijdragen ontstaan. 
 
Het bestuur ziet dan ook de ontwikkeling van financiële positie in de komende jaren met vertrouwen 
tegemoet. 
 
 
Toekomstverwachtingen 
 
2020 was voor Make Eindhoven een succesvol jaar waarin ambities en doelen waaraan jaren was 
gewerkt verzilverd werden. Maar net als alle andere culturele instellingen ervoeren ook wij de 
gevolgen van de Corona-maatregelen. Weliswaar waren veel activiteiten toegestaan door te gaan, 
maar vaak met minder deelnemers dan gepland. Veel buitenlandse deelnemers bijvoorbeeld hebben 
hun projecten moeten uitstellen wegens reisverboden en lockdowns. De financiële en personele 
consequenties hiervan bleven door het gevoerde overheidsbeleid gelukkig beperkt. We hopen de 
draad in 2021 weer op te kunnen pakken.  
 
Met de toegekende subsidie van BrabantStad kunnen we komende jaren de vaste lasten voor het 
grootste deel afdekken. In de begroting 2021 zijn variabele inkomsten en uitgaven t.b.v. projecten, 
workshops en productie opgenomen. Gepland staan o.m. residentietrajecten, een masterclass met 
Wobby.club, Open Call trajecten, Talenthub Jump! en Litho XXL. Realisatie van deze en andere 
programmaonderdelen is in grote mate afhankelijk van de mogelijkheden die het Coronabeleid 
toestaat.  
 
Onzeker is ook of - en zo ja hoe - makers en podia de coronacrisis zullen overleven. Toch zien we de 
toekomst niet somber in, mede door wat in 2020 is bereikt en verankerd en verwachten we zelfs met 
een kleine groei in omzet en personeel een tamelijk stabiel jaar. 
 
 
Eindhoven, 26 april 2021 
 
A.M. van Rangelrooij   M.T. Hermanussen   I.M. de Blauwe 
 
 
 
 
 
 
P. Hoesbergen    J.M.C. van den Nieuwenhof 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventarissen 3.725 1.904

Vlottende activa

Voorraden 22.812 20.927

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 10.779 10.048
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.906 -
Overige vorderingen en overlopende
activa 26.277 21.618

39.962 31.666

Liquide middelen 90.588 182.196

157.087 236.693
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31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 70.166 70.161
Bestemmingsfondsen 774 774
Overige reserve 61.535 76.547

132.475 147.482

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 5.191 1.704
Schulden ter zake van belastingen en pre-
mies sociale verzekeringen - 8.152
Overige schulden en overlopende passiva 19.421 79.355

24.612 89.211

157.087 236.693
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

€ € €

Netto-omzet 47.306 55.000 68.619

Inkoopwaarde van de omzet -12.101 -23.450 -22.399

Brutowinst 35.205
31.550

46.220

Subsidies en bijdragen 333.750 354.368 331.718

Brutomarge 368.955 385.918 377.938

Lasten

Projectkosten, workshops en manifestaties 76.193 95.550 77.124
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 161.797 166.680 151.866
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.194 - 3.756
Overige bedrijfskosten 143.044 122.778 102.595

Totaal van som der kosten 383.228 385.008 335.341

Totaal van bedrijfsresultaat -14.273 910 42.597

Rentelasten en soortgelijke kosten -734 - -745

Totaal van netto resultaat -15.007 910 41.852

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Makerspace 5 2.028
Overige reserve -15.012 39.824

-15.007 41.852
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2020 2019
€ € € €

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat -14.273 42.597

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 2.194 3.756
Overige kasstromen - -2.028
Afname van de voorzieningen - -18.515

2.194 -16.787

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden -1.885 169
Afname (toename) van handelsdebiteuren -731 -3.741
Afname (toename) van overige vorderin-
gen -1.224 14.934
Overlopende activa -6.341 18.614
Toename (afname) van overige schulden -64.599 37.064

-74.780 67.040

Totaal van kasstroom uit bedrijfsopera-
ties -86.859 92.850

Betaalde interest -734 -745

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten -87.593 92.105

Totaal  van kasstroom uit investerings-
activiteiten
Verwerving van materiële vaste activa -4.015 -

Totaal van toename (afname) van geld-
middelen -91.608 92.105

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 182.196 90.091
Toename (afname) van geldmiddelen -91.608 92.105

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 90.588 182.196
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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

De activiteiten van Stichting Beeldenstorm bestaan voornamelijk uit 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 COVID-19

Stichting Beeldenstorm heeft in het boekjaar 2020 de gevolgen van het COVID-19 virus ondervonden.
Weliswaar waren veel activiteiten toegestaan door te gaan, maar vaak met minder deelnemers dan
gepland. Zo hebben bijvoorbeeld veel buitenlandse deelnemers hun projecten moeten uitstellen wegens
reisverboden en lockdowns. 

Negatieve financiële gevolgen voor Stichting Beeldenstorm met mogelijke invloed op de continuïteit zijn
ten tijde van het opmaken van de jaarrekening zeer beperkt aanwezig en op basis van de actuele
situatie verwacht het bestuur geen materiële impact op de financiële positie van de stichting.

Door de onzekerheid over de uiteindelijke economische impact van het COVID-19 virus en de getroffen
en nog te treffen overheidsmaatregelen, zijn de uiteindelijke gevolgen voor de financiële positie van
Stichting Beeldenstorm moeilijk in te schatten, evenals de periode waarover de huidige crisis zich
voortzet.

Indien de ontwikkelingen dit vereisen, zal het bestuur aanvullende maatregelen treffen.
De mogelijk nog te treffen maatregelen en de actuele situatie zijn voor het bestuur voldoende reden om
op dit moment te kunnen vertrouwen op duurzame voortzetting van de stichting.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Beeldenstorm zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Activa en passiva 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.

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
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Informatieverschaffing over foutherstel

De materiële fouten zijn ontstaan doordat in de jaarrekening 2019 een voorziening is opgenomen welke
niet aan de verslaggevingsvereisten voldoet. Verder zijn dotaties aan bestemmingsreserves ontrececht
ten laste van het exploitatieresultaat verantwoord. Als gevolg van deze materiële fouten is in de
jaarrekening van 2020 foutenherstel toegepast overeenkomstig A3.3 RJK-bundel. Hierbij zijn de
vergelijkende cijfers over 2019 gepresenteerd zoals deze zouden zijn geweest zonder de materiële
fouten. Het cumulatieve effect van de materiële fouten is verwerkt in het eigen vermogen aan het eind
van boekjaar 2019. De afwijkingen ten gevolgen van de herziening worden onderstaand nader
toegelicht.

Aanpassing vergelijkende cijfers
De volgende jaarrekeningposten zijn als gevolg van foutenherstel aangepast in de vergelijkende cijfers:

BALANS
- Voorzieningen: afname voorzieningen met € 40.515;
- Stichtingsvermogen: toename overige reserves per 31 december 2019 € 40.515.

WINST-EN-VERLIESREKENING
- Overige bedrijfskosten: afname als gevolg van mutaties in voorzieningen en bestemmingsreserves: 
€ 42.543;
- Netto-resultaat: toename netto-resultaat 2019 met € 42.543.

Grondslagen

Materiële vaste activa

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.

Voorraden

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

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens het risico van 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

De overige reserve betreft het gedeelte van het stichtingsvermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de organisatie is opgericht.
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Indien een deel van het stichtingsvermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en
deze beperking door derden is aangebracht, dient dit deel te worden aangemerkt als bestemmingsfonds.
Bestemmingsfondsen worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is
aangebracht, dient het aldus afgezonderde deel van het stichtingsvermogen niet te worden aangeduid
als bestemmingsfonds, maar als bestemmingsreserve. Bestemmingsreserves worden tegen nominale
waarde opgenomen.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

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.

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.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

Stichting Beeldenstorm heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Overige bedrijfskosten

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

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Er zijn geen kasstromen in vreemde valuta.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 147.033
Cumulatieve afschrijvingen -145.129

Boekwaarde per 1 januari 2020 1.904

Mutaties 

Investeringen 4.015
Afschrijvingen -2.194

Saldo mutaties 1.821

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 151.048
Cumulatieve afschrijvingen -147.323

Boekwaarde per
31 december 2020 3.725

Afschrijvingspercentages: 10% / 20%

Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Voorraden

Grond- en hulpstoffen metaal 13.154 13.119
Overige voorraden 9.658 7.808

22.812 20.927

Vorderingen

Vorderingen > 1 jaar

Er zijn geen vorderingen met een looptijd van langer dan 1 jaar.
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31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 10.779 10.048

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.906 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Afrekening subsidie Stichting Cultuur Eindhoven 13.095 12.966
Nog te ontvangen subsidies en bijdragen 7.000 964
Assurantiepremie 4.207 4.384
Nog te factureren omzet 844 150
Gas, water en elektra 596 3.101
Overige vooruitbetaalde bedragen 535 53

26.277 21.618

Liquide middelen

Depositorekeningen 73.126 73.126
Rabobank 17.284 107.864
Overlopende kruisposten 120 75
Kas 58 1.131

90.588 182.196

PASSIVA 

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:
Bestemm-

ingsreserves
Bestemm-

ingsfondsen
Overige
reserve

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2020 70.161 774 76.547 147.482
Mutatie uit resultaatverdeling 5 - - 5
Uit resultaatverdeling - - -15.012 -15.012

Stand per 31 december 2020 70.166 774 61.535 132.475

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Makerspace 35.113 35.108
Bestemmingsreserve kwaliteitsontwikkeling 35.053 35.053

70.166 70.161
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2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve Makerspace

Stand per 1 januari 35.108 35.108
Resultaatverdeling 5 2.028
Kosten ten laste van reserve - -2.028

Stand per 31 december 35.113 35.108

Dit bedrag is door het bestuur afgezonderd binnen het stichtinsvermogen ten behoeve van investeringen
in activa. Het bedrag wordt aangewend voor de noodzakelijke vernieuwing van de luchtbehandeling en
de elektrische installatie. Voor het 'Makerspaceproject' is in 2021 een Brainportsubsidie toegekend. De
bestemmingsreserve is gevormd ter grootte van de benodigde eigen bijdrage van deze subsidie. 

2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve kwaliteitsontwikkeling

Stand per 1 januari 35.053 35.053
Mutaties - -

Stand per 31 december 35.053 35.053

Dit bedrag is door het bestuur afgezonderd binnen het stichtingsvermogen ten behoeve van de verdere
ontwikkeling van Stichting Beeldenstorm in het algemeen.

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen 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.

2020 2019
€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 76.547 36.723
Uit resultaatverdeling -15.012 39.824

Stand per 31 december 61.535 76.547

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 5.191 1.704
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31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 7.997
Pensioenen - 155

- 8.152

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 6.642 6.733
Accountantskosten 6.012 8.753
Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 4.315 59.976
Nog te betalen werk derden 1.751 2.828
Nog te betalen projectkosten - 815
Overige overlopende passiva 701 250

19.421 79.355

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, vermeerderd met servicekosten. 

De meerjarige huurverplichting ultimo 2020 bedraagt € 260.432, hiervan heeft € 65.108 een looptijd
korter dan 1 jaar en € - een looptijd langer dan 5 jaar. 

De meerjarige verplichting servicekosten ultimo 2020 bedraagt € 17.032, hiervan heeft € 4.258 een
looptijd korter dan 1 jaar en € - een looptijd langer dan 5 jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Netto-omzet

Vergoedingen materialen 20.893 35.939
Deelnemersopbrengsten 10.850 14.747
Minor Ceramics Design Acadamy Eindhoven 10.000 10.000
Workshops 5.588 7.447
Overige omzetten 173 613

47.504 68.746
Kortingen en bonussen -198 -127

47.306 68.619

Inkoopwaarde van de omzet

Productiematerialen 12.101 22.399

Subsidies en bijdragen

Subsidie Gemeente Eindhoven 267.129 261.891
Subsidie impulsgelden 29.300 33.990
Kostenvergoeding "Tijdelijke binnenland ateliers" 28.962 19.638
Subsidie "posterproject HOOP" 3.663 -
Subsidie "Project En En" 4.696 1.486
Subsidie "materialen voor de toekomst" - 14.348
Overige bijdrage "De Ongehoorzaamheid van De Gladde Spier" - 365

333.750 331.718

De subsidie van de Gemeente Eindhoven heeft een structureel karakter. De overige susbidiebaten
hebben een incidenteel karakter.

De subsidie van de Gemeente Eindhoven is nog niet door de subsidieverlener vastgesteld. Van de
overige subsidies heeft de definitieve afrekening reeds plaatsgevonden.

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Projectkosten, workshops en manifestaties

Projectkosten 50.122 51.471
Kosten workshops en manifestaties 26.071 25.653

76.193 77.124

Projectkosten

Kosten impulsgelden 29.300 33.990
Uitgaven "Tijdelijke binnenland ateliers" 13.660 1.638
Uitgaven "posterproject HOOP" 3.789 -
Uitgaven "Project En En" 3.373 1.486
Uitgaven "Materialen voor de toekomst" - 14.357

50.122 51.471

20



Govers

Stichting Beeldenstorm
Eindhoven

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Kosten workshops en manifestaties 

Inhuur derden 23.963 28.711
Organisatiekosten workshops 2.108 -

26.071 28.711
Doorbelaste inhuur derden projecten - -3.058

26.071 25.653

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 127.365 118.922
Sociale lasten en pensioenlasten 34.432 32.944

161.797 151.866

Lonen

Brutolonen en -salarissen 120.999 119.557
Mutatie vakantiegeld en -dagen 9.665 9.615

130.664 129.172
Doorbelaste loonkosten projecten - -8.169
Ontvangen ziekengeld -3.299 -2.081

127.365 118.922

Gemiddeld aantal werknemers

2020
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 3,40
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 3,39

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 21.905 22.587
Pensioenlasten 12.527 12.582

34.432 35.169
Doorbelaste sociale lasten projecten - -1.429
Doorbelaste pensioenlasten projecten - -796

34.432 32.944

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Inventarissen 2.194 3.756
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Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 12.626 14.869
Huisvestingskosten 93.408 72.845
Exploitatie- en machinekosten 8.908 9.218
Verkoopkosten 2.873 1.479
Kantoorkosten 3.332 2.349
Algemene kosten 21.897 15.727
Doorbelaste overheadkosten projecten - -13.892

143.044 102.595

Overige personeelskosten

Verzuimverzekering 4.444 3.745
Kantinekosten 996 1.351
Arbodienst 593 597
Studie- en opleidingskosten - 825
Overige personeelskosten 6.593 8.351

12.626 14.869

Huisvestingskosten

Betaalde huur 64.396 62.736
Gas, water en elektra 18.641 16.017
Servicekosten 4.258 3.903
Kosten afvalverwerking 2.819 2.125
Schoonmaakkosten 1.763 2.088
Beveiliging 1.531 1.491
Dotatie voorziening herinrichting huisvesting werkplaats - -15.515

93.408 72.845

Exploitatie- en machinekosten

Kleine aanschaf inventaris 4.980 2.349
Reparatie en onderhoud inventaris 3.928 6.869

8.908 9.218

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 2.873 -
Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren - 423
Relatiegeschenken - 14
Representatiekosten - 1.042

2.873 1.479

Kantoorkosten

Kosten automatisering 2.703 1.660
Kantoorbenodigdheden 599 642
Porti 30 47

3.332 2.349
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Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Algemene kosten

Accountantskosten, controleopdracht 10.567 8.130
Overige accountants- en administratiekosten 4.438 2.381
Assurantiepremie 3.780 3.344
Abonnementen en contributies 1.810 1.702
Niet door te belasten onderzoeks- en projectkosten 1.228 -
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen - 186
Overige algemene kosten 74 -16

21.897 15.727

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 734 745

Eindhoven, 26 april 2021

Stichting Beeldenstorm

A.M. van Rangelrooij
Voorzitter

M.T. Hermanussen
Secretaris

I.M. de Blauwe
Penningmeester

P. Hoesbergen
Bestuurder

J.M.C. van den Nieuwenhof
Bestuurder
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OVERIGE GEGEVENS 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Beeldenstorm

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2020

Onze oordeelonthouding

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Beeldenstorm te Eindhoven gecontroleerd.

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de 

stichting. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) 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 controleoordeel te kunnen baseren bij de jaarrekening als geheel.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 stichting 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 juistheid en volledigheid van de in de 

jaarrekening opgenomen posten omzet en inkoopwaarde van de omzet en de daarmee rechtstreeks 

samenhangende posten debiteuren, crediteuren en voorraden. Daarnaast is het niet mogelijk gebleken

om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over het bestaan van de voorraadpositie 

per 31 december 2019.

De in deze jaarrekening ter vergelijking opgenomen bedragen zijn ontleend aan de jaarrekening over 

voorgaand boekjaar, waarbij eveneens een oordeelonthouding is verstrekt. De reden voor deze 

oordeelonthouding was dat het niet mogelijk is gebleken om voldoende en geschikte controle-

informatie te verkrijgen met betrekking de volledigheid van de omzet en de daaraan verwante 

balansposten.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende 

instanties

Op grond van de verplichtingen ingevolge de subsidievoorwaarden gesteld door Cultuur Eindhoven in 

de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb), Titel 4.2 

Subsidies, melden wij dat, zoals verantwoord in de jaarrekening 2020, de subsidiegelden zijn besteed 

voor het doel waarvoor Cultuur Eindhoven de gelden beschikbaar heeft gesteld, uitgezonderd het 

mogelijk effect van de jaarrekeningpost inkoopwaarde van de omzet van € 12.101. Gegeven onze 

oordeelonthouding ten aanzien van de juistheid en volledigheid van deze jaarrekeningpost hebben wij 
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inherent geen voldoende en geschikte controle-informatie verkregen omtrent de rechtmatigheid van 

deze jaarrekeningpost.

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie

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

bestaat uit:

 het bestuursverslag;

 de overige gegevens;

 bijlagen.

Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze 

oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om in overeenstemming met de in Nederland 

geldende richtlijn C1 voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven 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 in Nederland geldende richtlijn C1 voor de 

jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven vereist is.

Wij hebben opdracht gekregen de andere informatie te lezen en op basis van onze kennis en ons begrip, 

te verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het 

bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijn C1 voor de 

jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.

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 

overeenstemming met de in Nederland geldende richtlijn C1 voor de jaarverslaggeving voor kleine 

organisaties zonder winststreven. 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 stichting 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 stichting 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 stichting 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.

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).  

Eindhoven, 26 april 2021

Govers Accountants/Adviseurs

Was getekend

C.C.J. Castelijns MSc RA

Assurancekenmerk: 2021CF133
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Kengetallen ten behoeve van Stichting Cultuur Eindhoven 

 

 

Activiteiten Aantal Bereik 

deelnemers/bezoekers

1. Schoolgebonden Activiteiten 14 261

2. Openbare activiteiten 31 5365

2.0. Fastlane 1 *

2.1. Educatieve activiteiten (niet schoolgebonden) 0 0

2.2. Activiteiten gericht op talent 4 23

2.3. Lezingen 6 150

2.4. Masterclasses/Projecten 2 16

2.5. Workshops 2 16

2.6. Rondleidingen 6 90

2.7. Presentaties/demonstraties 6 500

2.8. Events/ evenementen 2 4500

2.9. Activiteiten gericht op onderzoek en ontwikkeling 2

Activiteiten Aantal Bereik Dagdelen*

deelnemers/bezoekers

1. Schoolgebonden Activiteiten 14 111 2254

2. Openbare activiteiten 17 520 1790

2.0. Fastlane 1 * 639

2.1. Educatieve activiteiten (niet schoolgebonden) 0 0 0

2.2. Activiteiten gericht op talent 7 7 457

2.3. Lezingen 0 0 0

2.4. Masterclasses/Projecten 2 16 100

2.5. Workshops 1 8 112

2.6. Rondleidingen 3 77 77

2.7. Presentaties/demonstraties 2 375 375

2.8. Events/ evenementen 1 30 30

2.9. Activiteiten gericht op onderzoek en ontwikkeling 1 7

* De bezetting van de werkplaatsen wordt niet in aantal personen gerekend, maar in aantal dagdelen dat een persoon aanwezig is.

Subsidieverlening 2020

Realisatie 2020


