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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Bestuursverslag

Organisatie

Het bestuur van Stichting Kunstroute Het Groene Lint, statutair gevestigd te Eersel bestaat uit:

Voorzitter A. Thijs - Rademakers

Secretaris A. den Braber

Penningmeester A. Schoenmakers

Bestuurslid M. van Veen

Bestuurslid S. Prins

Bestuurslid J. Vermeulen

Bestuurslid H. Sweegers

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het realiseren, open stellen voor het publiek en promoten van 

een bijzondere, culturele wandelroute met land-art en andere kunstwerken in beginsel 

tussen Eersel en Eindhoven.

Activiteiten

In het verslagjaar heeft de stichting voornamelijk voorbereidende activiteiten verricht voor 

het realiseren van de eerste fase van de kunstwandelroute. Daarbij is veelvuldig overleg 

gepleegd met de gemeenten Eersel, Veldhoven en Eindhoven. Daarnaast is er gedurende het 

jaar begonnen met het genereren van bekendheid voor het project door lancering van een 

tijdelijke website en pagina’s op relevante social media kanalen zoals Facebook, LinkedIn en 

Instagram.

Medio december 2019 is door Stimulus een subsidie verstrekt aan de stichting en de 

gemeenten Eersel en Veldhoven voor de realisatie van het project “Kunstroute Het Groene 

Lint”, de zogenaamde Leader-subsidie. De gemeente Eindhoven hoort niet bij de doelgroep 

van Stimulus en is destijds bij het aanvragen van de subsidie niet betrokken geweest.

Toekomst

Er is veel tijd verstreken tussen het moment van de aanvraag van de Leader-subsidie 

(december 2018) en de toekenning daarvan.  Daardoor kan eerst in februari/maart 2020 een 

aanvang worden gemaakt met het aanplanten van de heggen. Het streven is om in 

november/december het traject van Eersel tot Veldhoven te hebben aangeplant.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden voor de rest van het 

traject in het eerste en laatste kwartaal van de komende twee jaren worden voortgezet.

In het voorjaar van 2020 zal een vernieuwde website van de stichting operationeel worden.

Stichtingsvermogen

De stichting is volledig afhankelijk van subsidies en donaties. In mei 2019 heeft de stichting 

de status gekregen van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) alsmede van een 

culturele ANBI. 

Overig

Voor het verkrijgen van de Leader-subsidie bleek het afgelopen jaar dat een (kleine) wijziging 

van de statuten noodzakelijk. In casu is met name artikel 6 inzake de bevoegdheden van het 

bestuur aangepast.
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

   

€ € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 0  17.500  

  0  17.500

Vlottende activa

Liquide middelen 41.205 0

 41.205  17.500

PASSIVA

Vermogen

Stichtingsvermogen 16.748  17.500  

  16.748  17.500

Kortlopende schulden

Crediteuren  3.517  0  

Overige schulden 20.940  0  

  24.457  0

  41.205  17.500

31 dec 201831 dec 2019
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Staat van baten en lasten over 2019
 

 Realisatie Realisatie

2019 2018

 € €

Overige opbrengsten    

Diverse opbrengsten 46 0

Totaal overige opbrengsten 46 0

Bijdragen 17.500 17.500

Totaal bijdragen   17.500 17.500

Totaal baten   17.546 17.500

Lasten

Overige personeelskosten 9.642 0

Kantoorkosten 1.567 0

Verkoopkosten 6.001 0

Algemene kosten 982 0

Totaal lasten   18.192 0

  -646 17.500

Financiële baten & lasten -106 0

   

Saldo van baten en lasten  -752 17.500
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Kunstroute Het Groene Lint, statutair gevestigd te Eersel

bestaan voornamelijk uit het realiseren, open stellen voor het publiek van een bijzondere,

culturele wandelroute met land-art en andere kunstwerken tussen in beginsel Eersel en Eindhoven.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine

rechtspersonen zonder winststreven (RJK C1).

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 ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies

kunnen worden toegerekend.
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Toelichting op de balans per 31 december 2019

 

Vorderingen en overlopende activa
31 dec 2019 31 dec 2018

€ €

Debiteuren   

Debiteuren 0 17.500

0 17.500

Liquide middelen
31 dec 2019 31 dec 2018

€ € 

Rekening-courant bank 41.205 0

41.205 0

Vermogen

2019 2018

€ €

Stichtingsvermogen

Beginkapitaal 17.500 0

Resultaat -752 17.500

Eindsaldo 16.748 17.500

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven: 

Het saldo van baten en lasten van € -752 over 2019 zal worden onttrokken aan het

stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2019 van de stichting.

Kortlopende schulden  

31 dec 2019 31 dec 2018

€ € 

Crediteuren

Crediteuren 3.517 0

3.517 0

Overige schulden

Nog te betalen bedragen 1.596 0

Overige schulden 19.344 0

20.940 0
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

 Realisatie Realisatie

2019 2018

€ €

Overige opbrengsten

Diverse opbrengsten 46 0

46 0

Bijdragen   

Bijdrage Project Kunstroute 17.500 17.500

 17.500 17.500

Overige personeelskosten

Inhuur projectcoördinator 8.168 0

Inhuur Kunstenaar 1.474 0

9.642 0

Kantoorkosten

Drukwerk 1.567 0

1.567 0

Verkoopkosten

Kosten website 5.874 0

Representatie 127 0

6.001 0

Algemene kosten

Adviseringskosten 417 0

Administratiekosten 52 0

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 511 0

Overige algemene kosten 2 0

982 0

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten rekening courant banken 106 0

106 0
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Stichting Kunstroute Het Groene Lint

Eersel

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Kunstroute Het Groene Lint verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2019

mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat 

deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft 

en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop 

het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere 

middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die

van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Eersel,

      -      - 2020

Voorzitter

A. Thijs - Rademakers

Secretaris

A. den Braber

Penningmeester

A. Schoenmakers

Bestuursleden

M. van Veen

S. Prins

J. Vermeulen

H. Sweegers
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