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JAARVERSLAG VAN DE STICHTING

Jaarverslag 2017

De activiteiten van de Kunstuitleen Maassluis bestaan naast de uitleen van werken - welke in het afgelopen
jaar iets terug liep - uit de organisatie van tentoonstellingen voor kunstenaars in de locatie van de Kunstuitleen.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal geweest, welke zowel bij de vernissage als daarna belangstelling wekten.
Uit deze tentoonstellingen zijn in overleg met de kunstenaars steeds enkele werken in bruikleen in de collectie
opgenomen. Ook heeft dit in een aantal gevallen geleid tot verkoop van werken

Het aantal vrijwilligers actief in de Kunstuitleen beloopt rond de 20. Geen van allen ontvangt een financiële
vergoeding, maar allen zijn zeer betrokken bij de toekomst van de Kunstuitleen. Gezien het voornemen van de
Gemeente Maassluis om op termijn hun abonnement voor het lenen van werken te beëindigen, wordt door hen
nagedacht over en gewerkt aan een stevig fundament onder de Kunstuitleen.

Zo is de zichtbaarheid van de Kunstuitleen in de Bibliotheek vergroot en is inmiddels de website vernieuwd en
qua functionaliteit verbeterd. De collectie is gesaneerd en wordt met bruikleenwerken van kunstenaars uit
Maassluis en omgeving op een aansprekend peil gebracht. Daarmee zijn ook op het gebied van
kostenbeheersing stappen gezet.

In financiële zin waren de kosten in 2017 weliswaar gedekt door opbrengsten, maar de aflossing en rente op
schulden uit het verleden drukken zwaar op de liquiditeit. De bankier van de Stichting die deze
financiereingen in het verleden verstrekt heeft, is over de situatie geinformeerd.

Gezien de intenties van de Gemeente Maassluis is er zorg voor de toekomst. Het Bestuur en de Vrijwilligers
onderkennen dit en werken aan een zinvolle toekomst voor de Kunstuitleen Maassluis. Zij voelen zich daarbij
gesteund door de Culturele sector in Maassluis.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

 Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1

 Vlottende activa

Vorderingen 312 207
Liquide middelen 1.864 2.511

 2.176 2.718

 2.177 2.719
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31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

 Eigen vermogen -12.948 -13.448

 Langlopende schulden 9.050 11.000

 Kortlopende schulden 6.075 5.167

 2.177 2.719
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017

€ €

2016

€ €

Brutomarge 13.372 13.640

Kosten

Overige bedrijfskosten 12.213 13.051

Bedrijfsresultaat 1.159 589
Financiële baten en lasten -659 -785

Resultaat 500 -196
Belastingen - -

RESULTAAT 500 -196
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1 1

Afschrijvingspercentages
%

Verbouwing  20
Andere vaste bedrijfsmiddelen  0

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Vorderingen

Overigen 312 207

Van de verantwoorde vorderingen heeft een bedrag van € - een looptijd van meer dan één jaar.

PASSIVA

Eigen vermogen

2017

€

2016

€
Overige reserves

Stand per 1 januari -13.448 -13.252
Resultaatbestemming boekjaar 500 -196

Stand per 31 december -12.948 -13.448
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31-12-2017 

€

Waarvan
langer dan vijf

jaar

€

31-12-2016

€

Waarvan
langer dan vijf

jaar

€

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 9.050 6.500 11.000 6.500

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Kortlopende schulden

Overigen 3.924 3.016
Overlopende passiva 2.151 2.151

6.075 5.167
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