
   
 
 
 
 
 
 
 

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Danaë Moons 
 
 
 
 
De activiteiten van de stichting waren in 2016 in hoofdzaak gericht op het realiseren van 

zowel het boek over Danaë Moons als de tentoonstelling van haar werk in Nieuw Dakota. 

Deze activiteiten waren ook bepalend voor vrijwel alle uitgaven van de stichting. De 

tentoonstelling ‘Body Betrays Itself’ werd op 11 december 2016 geopend en duurde tot en 

met 15 januari 2017. Tijdens de opening werd het boek ‘Out of Grip’ gepresenteerd. Dit boek 

is in twee edities verschenen. De eerste editie (200 exemplaren) was bij de opening 

beschikbaar. De tweede editie (800 exemplaren) met een extra katern met foto’s van de 

tentoonstelling kwam in januari 2017 beschikbaar. 

Gezien de dominantie van de uitgaven aan het boek en de tentoonstelling en het feit dat 

deze uitgaven deels aan het einde van 2016 en deels aan het begin van 2017 werden 

gedaan, wordt hieronder eerst een beeld gegeven van de geactualiseerde begroting van 

zowel het boek als de tentoonstelling. Aan de hand van dit beeld kan het exploitatie overzicht 

voor 2016 en de balans voor 31 december 2016 beter worden toegelicht. Een nog beter 

beeld van de financiële situatie van de stichting resulteert door ook een exploitatie overzicht 

voor het eerste kwartaal van 2017 toe te voegen, alsmede een balans per 31 maart 2017. 

 

Voor zowel boek als tentoonstelling geeft de uitgavenkant van tabel 1 alleen de werkelijk 

gedane uitgaven. De totale uitgaven voor het boek zijn uitgekomen op € 41.038,-. Hiervan is 

€ 8.500,- uitgegeven in 2017. De publicatie van het boek is mogelijk geworden door 

financiële bijdragen van het Mondriaan Fonds, het Niemeijer Fonds, het Harten Fonds en het 

fonds van de Kattendijke/Drucker Stichting voor een totaalbedrag van € 26.000,-. Hiervan is 

€ 6.500,- in 2017 ontvangen. Gezien de verkoopopbrengst van het boek van € 1.727,- tot en 

met 31 maart 2017 heeft de stichting zelf een bedrag betaald van € 13.311,-. 

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Nieuw Dakota. Vooraf zijn 

afspraken gemaakt wie welke kosten voor haar rekening neemt. Nieuw Dakota heeft 

financiële bijdragen toegezegd gekregen van het Mondriaan Fonds en het Amsterdams 

Fonds voor de Kunst. De stichting heeft een financiële ondersteuning gekregen van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds. Deze bijdrage is in april 2017 ontvangen. De uitgaven die de 
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stichting voor haar rekening heeft genomen betreffen vooral het inlijsten en, waar nodig, 

restaureren van tekeningen, alsmede het restaureren van sculpturen. De totale uitgaven van 

de tentoonstelling voor rekening van de stichting bedragen € 14.290,- waarvan € 949,- ten 

laste komt van 2017. Uit eigen middelen heeft de stichting € 9.290,- opgebracht. Het totaal 

van de bijdragen uit eigen middelen van de stichting voor boek en tentoonstelling komt 

daarmee op € 22.601,-. 

 

Tabel 1 

 

 

Voor een groot deel kon de bijdrage uit eigen middelen worden gefinancierd uit ontvangen 

donaties van particulieren. Blijkens onderstaande staat van baten en lasten bedroegen de 

donaties € 16.303,72 in 2016 en €3.500,- in het eerste kwartaal van 2017. 

 

In deze staat van baten en lasten komen de bedragen voor de verkoopopbrengst van 

boeken en de uitgaven voor boek en tentoonstelling overeen met de in tabel 1 genoemde 

bedragen. 

De kosten voor beheer bestaan naast bankkosten voor 2016 vooral uit notariskosten in 

verband met een aanpassing van de statuten om te voldoen aan de vereisten van de 

Belastingdienst voor de toekenning van de status van culturele ANBI. Voor 2017 betreffen de 

beheerkosten ook het verzenden van boeken naar de fondsen die een financiële bijdrage 

hebben geleverd. 

Geactualiseerde begrotingen voor boek en tentoonstelling (euro)

Uitgaven (excl. btw) Ontvangsten (excl. btw)

Financiering boek

Drukkosten 21.543 Fondsen 26.000

Ontwerp, tekst, vertaling 19.495 Verkoop boeken 1.727

Eigen middelen 13.311

------------ -----------

Totaal kosten 41.038 Totaal dekking 41.038

Ten laste van 2017 8.500 Ontvangen in 2017 7.661

Financiering tentoonstelling (Stichting, excl. begroting Nieuw Dakota)

Inlijsten, restauratie 10.853 Fondsen 5.000

Overige kosten 3.437 Eigen middelen 9.290

----------- -----------

Totaal kosten 14.290 Totaal dekking 14.290

Ten laste van 2017 949 Ontvangen in 2017 5.000
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De kosten voor de conservering betreffen sculpturen die nog voorzien moesten worden van 

een transport veilige bekisting. De overige kosten spreken voor zich of zijn beperkt van 

omvang. 

 

 

 

Het verlies van € 10.628,78 dat de staat van lasten en baten voor 2016 te zien geeft, werd in 

het eerste kwartaal van 2017 door de ontvangen financiële bijdragen teruggebracht tot per 

saldo € 9.236,14. Door de in april 2017 ontvangen bijdrage van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds is het verlies inmiddels verder gereduceerd. Om tussentijdse 

liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden heeft de stichting in het begin van 2017 diverse 

leningen opgenomen. 

 

Uit de ontwikkeling van onderstaande balans blijkt dat 2016 is afgesloten met een tekort aan 

eigen vermogen van € 7.548,26. In het eerste kwartaal van 2017 is dit tekort verminderd tot 

€ 3.173,26. De balans per 31 maart 2017 laat zien dat het totaal van de leningen in het 

eerste kwartaal van 2017 per saldo met € 10.000,- is toegenomen tot € 14.000,-. Met de nog 

terug te ontvangen btw, het spaargeld en de inmiddels ontvangen bijdrage van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds kunnen de uitstaande leningen op korte termijn verder worden 

afgelost. 

 

Staat van baten en lasten (excl. btw)

2016 2017

(1ste kwartaal)

Ontvangen financiële bijdragen

Fondsen 19.500,00 6.500,00

Particulieren 16.303,72 3.500,00

Verkoop boeken 566,00 1.161,12

Overige baten 2,21 1,65

Totaal baten 36.371,93 11.162,77

Kosten

Beheer 444,95 105,53

Conservering 250,47 14,92

Restauratie (excl. tentoonstelling) 109,39

Uitgaven boek 32.538,00 8.500,00

Uitgaven tentoonstelling 13.341,61 948,68

Website 115,29

Afschrijvingen 201,01 201,01

Totaal lasten 47.000,71 9.770,14

Saldo winst- en verliesrekening -10.628,78 1.392,64
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De stichting hoopt en verwacht dat haar financiële positie door de verkoop van het boek en 

nog te ontvangen donaties in de loop van 2017 verder zal verbeteren. 

 

Balans eind 2015

Activa Passiva

materiële vaste activa 603,02 eigen vermogen 1.063,20

liquide middelen 4.460,18 leningen 4.000,00

totaal activa 5.063,20 totaal passiva 5.063,20

Balans eind 2016

Activa Passiva

materiële vaste activa 402,01 eigen vermogen -7.548,26

terug te ontvangen btw 3.940,00 leningen 4.000,00

verkoop boeken (excl. btw) 566,00 openstaande rekeningen (incl. btw) 22.835,58

toegezegde financiele bijdragen 11.500,00 reserve boek (excl. btw) 8.500,00

liquide middelen 12.327,99 reserve tentoonstelling (excl. btw) 948,68

totaal activa 28.736,00 totaal passiva 28.736,00

Balans 31 maart 2017

Activa Passiva

materiële vaste activa 201,01 eigen vermogen -3.173,26

terug te ontvangen btw 1.775,00 leningen 14.000,00

toegezegde financiele bijdragen 5.000,00

spaarrekening 3.500,00

liquide middelen 350,74

totaal activa 10.826,75 totaal passiva 10.826,75


