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Algemeen
Stichting Kunst-Zin Heiloo is in 2013 opgericht met de doelstelling kunstenaars
een podium te bieden en uitingen van kunst te promoten door deze aan een
breed publiek laagdrempelig te presenteren.
De stichting zet de traditie van Stichting Welzijn Heiloo voort, die tot dan
jaarlijks de Kunst6Daagse organiseerde. Als verbindende factor draagt kunst bij
aan het welzijn van de bewoners van Heiloo en omstreken. Het motto: Kunst
toegankelijk voor iedereen. Het organiseren van kunst gerelateerde projecten
en evenementen is mogelijk door samenwerking en inzet van vrijwilligers.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Kunstzin bestaat in 2018 uit vijf leden, officieel
ingeschreven in het register bij de KvK. Vanaf medio 2018 is het bestuur als
volgt samengesteld:

 Erik Smits (voorzitter)

 Allan Blankers (penningmeester)

 Janine Lap (secretaris)

 Dick Ramler (algemeen bestuurslid)

 Carolien Breed (algemeen bestuurslid)

Teunis van der Zwart was artistiek leider van Kunstparade 2018.
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Kunstparade
De hoofdactiviteit van de stichting is Kunstparade Heiloo, een jaarlijks
evenement met kunst, muziek en poëzie op verschillende locaties in Heiloo.
De Kunstparade vindt plaats in het laatste weekend (vrijdag, zaterdag en
zondag) van juni en bestaat uit een kunstroute langs ateliers van deelnemende
kunstenaars en exposities en allerlei activiteiten op de hoofdlocaties en diverse
locaties, verspreid in het dorp.
Organisatie en uitvoering zijn in handen van een door het bestuur aangestelde
artistiek leider die vrijwilligers, verdeeld in verschillende werkgroepen,
aanstuurt.
De Kunstparade is financieel mogelijk door subsidie, fondsen, sponsors en
donateurs.
De fondsenwerving voor de editie Kunstparade 2018 is in handen van een
professional die daarvoor een vergoeding krijgt.

Kunstparade 2018
(Vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni, meer dan 90 deelnemende kunstenaars:
beeldende kunst, fotografie, toegepaste kunst, muziek, dichters)

Activiteiten:
Officiële opening donderdagavond 21 juni in Bibliotheek Heiloo, met muziek

Locaties:

 Kunstroute: deelnemende kunstenaars stellen hun atelier langs de
kunstroute op bepaalde tijden open voor publiek

 KunstPlein in PCC Heiloo: kunst en toegepaste kunst van 13 kunstenaars.
Plus werk van leerlingen PCC Heiloo.

 Cultuurkoepel: kunst van 22 kunstenaars
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 Exposities (ook groepsexposities) in diverse winkels en restaurants in
Heiloo

 Witte Kerk: expositie van werk van 7 kunstenaars

 Bibliotheek Heiloo: kunst en toegepaste kunst van 7 kunstenaars

 Villa Westervenne: expositie van werk van meerdere kunstenaars

 Ter Coulsterkerk: groepsexpositie

 Landgoed Willibrordus: de Verhalenkamer GGZ + de Trog

 Poëzie in Bibliotheek Heiloo, dichters dragen werk voor

 Muziek op verschillende locaties
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Financiële verantwoording 2018

Resultaat (zie bijlage 1)
In 2018 is uitgegaan van een sluitende begroting. De verwachte
kosten ad € 14.950 zouden gedekt worden uit subsidies, verkochte
advertenties en deelnemergelden.
De opbrengsten kwamen uiteindelijk uit op € 15.710 waarbij iets
achterblijvende deelnemergelden werden gecompenseerd door
ruim € 2.500 hogere subsidies met name als gevolg van de na afloop
van de kunstparade toegekende subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
De kosten kwamen uit op € 13.995, circa € 1000 euro lager dan
begroot. Hogere publiciteitskosten ad 1000 euro werden
ruimschoots gecompenseerd door lagere kosten van
expositieborden.
De verwervingskosten kwamen circa 500 euro hoger uit dan
begroot. Dit werd enerzijds veroorzaakt door de werving van het
PBC en anderzijds doordat de fondsenwerver ook 15% over circa €
850 euro geworven advertenties heeft ontvangen.
Iets hogere opbrengsten in combinatie met iets lagere kosten leiden
tot een overschot van circa € 1.800. Dit overschot zal worden
toegevoegd aan de reserves van de Stichting.

Balans Ultimo 2018 (zie bijlage 2)
Aan de activazijde van de balans worden de bezittingen vermeld. De
bezittingen beperken zich tot een rekening courantsaldo en het
saldo van een spaarrekening. Zie bijlage 3 saldo specificatie Rabo
bank.
De totale bezittingen bedragen afgerond € 7.700 euro.
Op de rechterzijde van de balans (de passivazijde) wordt de
samenstelling van het vermogen van de Stichting vermeld. Er is
grotendeels sprake van Eigen Vermogen, schulden of leningen zijn
er niet.
Het eigen vermogen ad € 4.423 bestaat uit een tweetal benoemde
reserveringen, het apart gezette resultaat over 2013 ad € 1.540 en
het gesommeerde resultaat over de boekjaren 2014/2017 ad €
1.300. Het gesommeerde resultaat op de balans is ontstaan doordat
de administratie na afloop van diverse boekjaren niet is afgesloten.
Als vreemd vermogen wordt gerapporteerd de door deelnemers
van de KP 2019 reeds gestorte bedragen. Per 31 dec is ruim € 3.285
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betaald en € 1.400 euro nog niet. Dit is op deze wijze in 2018
verwerkt omdat de daadwerkelijke opbrengst niet in 2018 maar in
2019 moet vallen. In 2019 verdwijnt dit bedrag na aanmaak van de
facturen (die niet worden verstuurd) en het ontstaan van een
vordering op de deelnemers.
Uitgaande van het totale banksaldo van de Stichting ad € 7.709 en
het gedeelte gestorte deelnemersgelden ad € 3.285 kan
geconcludeerd worden dat de reserves van de Stichting per 31
december circa € 4.500 bedragen ( 7.709 -/- 3.285 ). Hier staan
verder géén verplichtingen tegenover. De reserves kunnen dus vrij
besteed worden.

Beginbalans 1 januari 2019
De beginbalans is normaliter exact gelijk aan de balans ultimo 2018.
Omdat het vermogen van de stichting in 2018 nog was verspreid
over een viertal rekeningen is er voor de duidelijkheid voor gekozen
om de totale reserves van de stichting op te nemen als Reservering
Kustparade. Dit is logisch omdat het complete vermogen ook is
opgebouwd via eerder georganiseerde Kunstparades. Voor
eventuele andere activiteiten zal zonodig apart worden
gereserveerd.








