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De financiële activiteiten van de stichting in 2018 betroffen vooral de tentoonstelling 

‘Wounded Stones’ in Galerie gundolf b te Aken die in het kader van de Aachener Kunstroute 

2018 werd geopend in de Aula Carolina op vrijdag 28 september 2018. De tentoonstelling in 

de galerie werd van 3 november verlengd tot 17 november 2018. 

 

De kosten van de tentoonstelling die blijkens onderstaande staat van baten en lasten in 

totaal zijn uitgekomen op € 2.104.86, vallen in drie onderdelen uiteen. De deelname aan de 

Aachener Kunstroute 2018 kostte € 280,- (exclusief de nog uit Duitsland nog terug te 

ontvangen btw van € 53,20); het inlijsten van ‘Wounded Stones’ dan wel het aanbrengen van 

ophangsystemen kostte 1.451,48 (inclusief fotokosten van niet eerder goed gefotografeerd 

werk); de overige kosten ad € 373,38 hangen direct samen met de tentoonstelling, 

waaronder de drukkosten van de op de tentoonstelling verkrijgbare sets postkaarten en de 

twee foto’s die Danaë van zichzelf heeft gemaakt. 

 

 

Staat van baten en lasten over 2018

Verkopen 983,02
Financiële bijdragen particulieren 8.050,00
Overige opbrengsten 3,70

Totaal opbrengsten 9.036,72

Kosten
Beheer 209,69
Conservering 4,01
Tentoonstellingen 2.104,86
Publicaties, website 115,65
Reis- en verblijfkosten 205,28
Inhuur externen 500,00

Afschrijvingen 201,01

Totaal kosten 3.340,50

Saldo winst- en verliesrekening 5.696,22
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De reis- en verblijfkosten ad € 205,28 hangen eveneens vooral samen met de tentoonstelling 

in Aken. 

De overige uitgaven zoals de kosten van de website spreken voor zich. De website werd in 

2018 bijna 18 duizend keer bezocht. De post ‘inhuur externen’ betreft het advieswerk van 

Pieter Sanders dat erop is gericht ook op langere termijn de doelstellingen van de stichting 

inhoud te kunnen geven. Het Activiteitenplan 2019 geeft daarover meer informatie. 

 

Tegenover de totale kosten van € 3.340,50 staan inkomsten van in totaal € 9.036,72. Bij de 

verkopen gaat het om verkoop van foto’s ad € 660,38. Deze opbrengst keert als vordering 

van Danaë terug op de balans. De overige verkopen ad € 322,64 betreffen de netto 

opbrengst van verkochte boeken. De donaties van particulieren bedroegen in 2018 in totaal 

€ 8.050,-. Het positieve saldo van € 5.696,22 zorgt voor een forse stijging van het eigen 

vermogen op de balans. 

 

Uit onderstaande balansen blijkt dat positief eigen vermogen stijgt van € 2.534,12 per 31 

december 2017 tot € 7.540,34 per 31 december 2018. Het totaal van de leningen daalde tot 

€ 2.000,-. Het totaal van de liquide middelen en het spaargeld steeg tot € 10.072,52. 

 

 

 

 

Balans 31 december 2017
Activa Passiva

materiële vaste activa 201,01 eigen vermogen 2.534,12
spaarrekening 5.000,00 leningen 3.000,00
liquide middelen 343,11 te betalen btw 10,00

totaal activa 5.544,12 totaal passiva 5.544,12

Balans 31 december 2018
Activa Passiva

materiële vaste activa 0,00 eigen vermogen 7.540,34
terug te ontvangen btw Duitsland 53,20 leningen 2.000,00
terug te ontvangen btw 75,00 vordering Danaë 660,38
spaarrekening 10.000,00
liquide middelen 72,52

totaal activa 10.200,72 totaal passiva 10.200,72


