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Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum
Kampen
Oudestraat 133
8261 CK  KAMPEN

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burg. Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

T: +31 (0)38 425 86 00
F: +31 (0)38 425 86 99

zwolle@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

Datum Referentie
21 juni 2022 48.6988      21.179      EvD / SW

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van uw stichting te Kampen. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen te Kampen is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021, met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid
opgenomen.



Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

FISCALE POSITIE

Algemeen

De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
A. Noordhof AA                                                           
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STICHTING KUNST EN CULTUUR STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
KAMPEN

BESTUURSVERSLAG

Oprichting

Blijkens de statuten d.d. 9 december 2003, verleden door notaris mr. Roeland Heule, is de Stichting
Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen opgericht.

Activiteiten

Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen, statutair gevestigd te Kampen, heeft ten doel
het materieel en immaterieel ondersteunen van het Stedelijk Museum te Kampen, zulks in de meest
ruime zin van het woord. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

-   Fondsenwerving;
-   Het beheren en beschikbaar stellen van fondsen ten behoeve van restauratie- en
-   Publieksactiviteiten;
-   Het werven, opleiden en vervolgens détacheren en begeleiden van vrijwilligers die werkzaamheden
voor het Stedelijk Museum zullen verrichten.

De Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), het RSIN-nummer is
813617285.

Bestuur

In het boekjaar werd het bestuur van de Stichting gevoerd door:
-   H.R. Schaafsma, voorzitter;
-   A. Vissinga, secretaris;
-   S.J. van Dijk, penningmeester;
-   P.H. Kalt, bestuurslid.
-   B. Slagter, bestuurslid.

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten 

In 2021 heeft het bestuur de relatie met de directeur verder verdiept en vormgegeven. Er is sprake van
een constructieve en inspirerende samenwerking. Ondanks de coronaregels was het mogelijk om het
bestuurswerk door te laten gaan. Twee nieuwe bestuursleden deden hun intrede in het bestuur. Het
rooster van aftreden werd bijgesteld. Na meer dan tien jaar heeft de secretaris haar taken overgedragen.
Onder grote waardering werd afscheid van haar genomen. 

Toen de gelegenheid zich voordeed om werk van Jo Koster aan te kopen, kon de Stichting een
belangrijk aandeel leveren in de financiering. Datzelfde gold voor de expositie van werk van Christie van
der Haak. Dit evenement trok -ondanks corona- veel belangstelling uit het hele land. Bij de expositie
Oog voor het oor, over de oren van Rembrandt,  leverde de Stichting een financiële bijdrage voor de
educatieve installatie. Tenslotte maakte de stichting het mogelijk dat de ‘selfiewand’ kon worden
gerealiseerd. 

Kampen, 21 juni 2022

H.R. Schaafsma
Voorzitter

A. Vissinga
Secretaris

S.J. van Dijk
Penningmeester
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STICHTING KUNST EN CULTUUR STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
KAMPEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(vóór resultaatverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 1 100.310 79.548

Totaal activazijde 100.310 79.548

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN 2 
Vermogen 64.411 79.048

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva 3 35.899 500

Totaal passivazijde 100.310 79.548
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STICHTING KUNST EN CULTUUR STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
KAMPEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ €

Ontvangen donaties 4 61.030 2.500
Besteed aan doelstellingen 5 -74.716 -305

Netto baten -13.686 2.195

Lasten
Overige kosten 6 951 829

Totaal van netto resultaat -14.637 1.366

Resultaatbestemming
Stichtingsvermogen -14.637 1.366
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STICHTING KUNST EN CULTUUR STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
KAMPEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen is feitelijk en statutair gevestigd op Oudestraat
133, 8261 CK te Kampen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 05074025.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen bestaan voornamelijk uit het
materieel en immaterieel ondersteunen van het Stedelijk Museum te Kampen, zulks in de meest ruime
zin van het woord. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen behoeft niet te voldoen aan de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine
organisaties-zonder-winststreven', die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De
jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden. 
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STICHTING KUNST EN CULTUUR STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
KAMPEN

GRONDSLAGEN

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties, de gedane bestedingen aan
de doelstellingen en de lasten bestaande uit onder andere de overige kosten.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar, waarop zij betrekking
hebben.
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STICHTING KUNST EN CULTUUR STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
KAMPEN

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Liquide middelen

Rabobank 100.310 79.548

PASSIVA 

2  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Vermogen
€

Stand per 1 januari 2021 79.048
Exploitatieresultaat -14.637

Stand per 31 december 2021 64.411

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur wordt het batig saldo toegevoegd aan het
Stichtingsvermogen. 

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Overige schulden en overlopende passiva

Crediteuren 31.168 -
Vooruitontvangen subsidies 4.231 -
Accountantskosten 500 500

35.899 500
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STICHTING KUNST EN CULTUUR STEDELIJK MUSEUM KAMPEN
KAMPEN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020
€ €

4  Ontvangen donaties
Ontvangen subsidies 56.030 -
Sponsoring bedrijven 5.000 2.500

61.030 2.500

5  Besteed aan doelstellingen
Donaties 74.716 305

Donaties
Bijdrage inhuur publieksbegeleider museum 29.984 -
Bijdrage coronaproof museum 26.046 -
Bijdrage kunstwerken museum 15.750 -
Overige bijdragen museum 2.936 305

74.716 305

6  Overige kosten
Beheer en administratie 951 829

Beheer en administratie
Accountantskosten 605 563
Overige algemene kosten 234 -
Bankkosten 112 116
Representatiekosten - 150

951 829

Kampen, 21 juni 2022
Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen

Het bestuur,

H.R. Schaafsma A. Vissinga S.J. van Dijk
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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