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Stichting De Stad Verbeeldt 

Elftkolk 31 

8017 NX  Zwolle 

     

 

19 mei 2021  

 

  

 

Hierbij bieden wij u het verslag van de kascommissie aan inzake de jaarstukken over 2020 

van Stichting De Stad Verbeeldt te Zwolle. 

 

1 VERSLAG KASCOMMISSIE OVER HET JAAR 2020 

 

De kascommissie van de Stichting De Stad Verbeeldt, bestaande uit Henk Flierman en 

Gerard Kemper heeft op woensdag 19 mei 2021 in Zwolle het financiële jaarverslag en de 

financiële administratie gecontroleerd. Bij deze kascontrole was de penningmeester van de 

Stichting De Stad verbeeldt, Gerard Deuling, aanwezig. 

 

Voor de vergadering heeft de penningmeester de kascommissie de volgende stukken doen 

toekomen: het conceptrapport inzake de jaarrekening 2020, alsmede het bestuursverslag 

over 2020. 

 

Ter plekke kon de kascommissie beschikken over de volledige administratie van het jaar 

2020. De bij de geaggregeerde cijfers behorende declaraties en facturen waren eenvoudig 

terug te vinden. De kascommissie heeft dit steekproefsgewijs gedaan. Daarbij bleek haar 

geen enkele onrechtmatigheid. 

 

De kascommissie komt met de volgende opmerkingen: 

 

In de eerste plaats de complimenten voor de Stichting, vrijwilligers, medewerkers en 

bestuur, voor de wijze waarop de activiteiten in 2020 zijn voorbereid en uitgevoerd, 

rekening houdend met alle beperkingen inzake Covid-19. Het negatieve resultaat over 2020 

is door het gevoerde financiële beleid beperkt gebleven. Het bestuur wordt geadviseerd 

mede gezien de effecten van Covid-19 een visie te ontwikkelen inzake de continuïteit van 

de Stichting. 

Voorgesteld wordt om in relatie tot de doelstellingen van de Stichting een passende 

(lagere) tariefstelling vast te stellen voor de inhuur van derden. 

Het bestuursverslag zou als verantwoordingsdocument korter kunnen. Een toelichting op de 

activiteiten van de Stichting zou in een bijlage opgenomen kunnen worden. 

 

 

Samenvattend stelt de commissie voor om het bestuur onder dankzegging voor hun inzet 

decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid. 

 

De kascommissie, 

Henk Flierman en Gerard Kemper 

 

Zwolle, 19 mei 2021 

  



 
 

 
 

1 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -1.989, tegenover € 3.099 over 2019. Ter 

analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en 

lasten. 

  2020   2019   

  € % € % 

Netto-omzet 7.575 100,0 7.791 100,0 

Subsidiebaten 52.269 690,0 42.898 550,6 

Sponsorbijdragen 4.485 59,2 826 10,6 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.700 22,4 - - 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten -57.016 -752,7 -25.890 -332,3 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 9.013 119,0 25.625 328,9 

Personeelskosten         
Andere personeelslasten 5.168 68,2 17.074 219,2 

          

Overige bedrijfskosten         
Reis- en verblijflasten 113 1,5 422 5,4 

Verkooplasten 663 8,8 1.813 23,3 

Kantoorlasten 755 10,0 841 10,8 

Algemene lasten 4.303 56,8 2.376 30,5 

          

Som der vaste kosten 11.002 145,2 22.526 289,1 

Exploitatieresultaat -1.989 -26,3 3.099 39,8 

Resultaat -1.989 -26,3 3.099 39,8 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

BESTUURSVERSLAG 
 
 
 
 

 

 
Eddy van Wessel, winnaar Zilveren Camera 2019 

 
 

 
 

Expositie Terzijde van Ton Broekhuis, Noorderlicht Groningen 

 



 
 

 
 

3 BESTUURSVERSLAG 
 Stichting De Stad Verbeeldt is bij notariële akte opgericht op 18 januari 2019 en heeft haar 

zetel in Zwolle. In 2020 werd het bestuur van de stichting gevormd door R.K. Witteveen 

(voorzitter), R.E. Venhuizen (secretaris), R.A. de Graaff (penningmeester tot 1 februari 

2020) en G. Deuling (penningmeester vanaf 1 februari 2020 tot heden). 

 

De stichting heeft zich – kort samengevat – ten doel gesteld om in het kader van de 

fotografie en audiovisuele, multi- en cross mediale platformen: 

1. Culturele uitwisseling op het gebied van Visual Storytelling te bevorderen. 

2. Cultureel/maatschappelijk ondernemerschap en multidisciplinaire samenwerking door 

professionals te versterken. 

3. Talentontwikkeling door scholing door en voor professionals en gevorderde amateurs te 

stimuleren. 

4. Cultuureducatie en –participatie en het activeren van wijkbewoners, amateurs, 

leerlingen en studenten onder leiding van professionals te versterken. 

 

Het jaar van de coronacrisis 

 

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. Dit betekende een jaar met 

strenge Covid19-maatregelen van het kabinet, leidend tot twee Lock down periodes, 

annuleringen en verschuivingen van exposities, etc. Stichting De Stad Verbeeldt heeft zich 

sterk gemaakt om alle in het jaar 2020 geplande activiteiten, waarin haar doelstellingen 

gestalte dienen te krijgen, ondanks die belemmeringen toch op de voorgestane 

professionele wijze te realiseren. Daarover is regelmatig de afstemming gezocht met de 

gemeente Zwolle en de Veiligheidsregio. Stichting De Stad Verbeeldt is erin geslaagd om 

haar activiteiten binnen de opgelegde landelijke Coronamaatregelen en met de goedkeuring 

van deze organen te organiseren. Helaas heeft de coronacrisis significante gevolgen gehad 

voor de bezoekersaantallen van de exposities, doordat er minder bezoekers dan het 

voorgaande jaar spontaan naar de exposities hebben kunnen komen. Binnen het onderwijs 

werd bovendien uitsluitend nog online les gegeven, waardoor leerlingen en studenten de 

exposities niet konden bezoeken.  

 

Exposities 

 

De Stad Verbeeldt heeft gewerkt aan versterking van de journalistieke, documentaire 

fotografie en Visual Storytelling in Zwolle en Oost-Nederland door samen te werken met de 

organisaties Zilveren Camera en Noorderlicht Groningen. Er zijn van hen twee exposities in 

de Statenzaal te Zwolle georganiseerd met landelijke allure, namelijk De Zilveren Camera 

2019 respectievelijk expositie Terzijde van Ton Broekhuis. 

 

Zilveren Camera 2019 

De Zilveren Camera is de enige Nederlandse expositie bestaande uit journalistieke en 

documentaire fotografie is georganiseerd van 11 september t/m 11 oktober 2020. Tijdens 

de opening heeft Ilvy Njiokiktjien, fotograaf en winnaar in de categorie Storytelling voor 

haar documentaire Born Free, verteld over haar werk als fotograaf. Op 23 september 2021 

heeft Eddy van Wessel, winnaar Zilveren Camera 2019, onder leiding van Gertjan Aalders, 

voorzitter artistiek team. een lezing en presentatie gegeven over zijn werk als fotograaf in 

conflictgebieden. In samenwerking met de provincie Overijssel heeft De Stad Verbeeldt vijf 

gratis masterclasses verzorgd voor leerlingen en studenten van het po, vo en mbo rond het 

thema ‘Jongeren en Democratie’ in de Statenzaal. Deze masterclasses zijn gecombineerd 

met een bezoek aan de Expositie Zilveren Camera. In samenwerking met 

Stadsrondleidingen Zwolle zijn een drietal Foto- en Stadsrondleidingen ‘In de voetsporen 

van Dolf Henneke’ georganiseerd onder leiding van een stadsgids. 

 

 

 



 
 

 
 

Terzijde 

De expositie Terzijde van Ton Broekhuis, Noorderlicht Groningen, stond gepland van 5 april 

t/m 10 mei 2020 in Kunstruimte Het Langhuis, Zwolle. Door de coronacrisis is deze 

geannuleerd en doorgeschoven naar de Statenzaal en van 17 oktober t/m 14 december 

2020 georganiseerd. Bij de opening is samengewerkt met Cultuurschip Thor, waar Feico 

Deutekom, pianist, en Johannes Bosgra, fotograaf, een muzikale en fotografische 

presentatie hebben gegeven.  

 

De Stad Verbeeldt 

Daarnaast zijn in 2020 afspraken gemaakt met Kunstruimte Het Langhuis te Zwolle voor de 

expositie De Stad Verbeeldt. Deze expositie stond eerst gepland in het Langhuis van 15 mei 

t/m 15 juni 2020, maar moest door de pandemie eveneens worden verschoven. Deze stond 

vervolgens gepland in De Stadkamer te Zwolle van 15 november t/m 31 december 2020. 

Doordat De Stadkamer de reservering van de expositieruimte echter onverwacht heeft 

geannuleerd kon deze in 2020 niet meer plaatsvinden. Als alternatief daarvoor is getracht 

om deze expositie alsnog De Statenzaal te Zwolle te laten plaatsvinden van 9 maart t/m 28 

maart 2021. Inmiddels heeft Stichting De Stad Verbeeldt deze expositie voor de derde keer 

naar de toekomst moeten verschuiven. Deze zal nu plaats gaan vinden in een 

dubbelexpositie van Stichting De Stad Verbeeldt tijdens de IJsselbiënnale, en worden 

gehouden in de voormalige energiecentrale Harculo te Zwolle, van 18 juni t/m 14 juli 2021. 

 

Masterclasses en trainingen 

Binnen het expositieprogramma in de Statenzaal is samengewerkt met de provincie 

Overijssel, die masterclasses Jongeren en Democratie heeft gegeven voor leerlingen en 

studenten vo, vmbo en mbo, en leden van de Kunstkring Zwolle. Daarnaast heeft Stichting 

De Stad Verbeeldt drie vrijwilligersavonden georganiseerd om de vrijwilligers te trainen 

voor het begeleiden van groepen leerlingen in het kader van cultuureducatie en de 

kassadienst tijdens de exposities. 

 

Nieuwe toepassingen ICT en technologie voor de kunst en cultuursector 

 

Naast doorzetten, flexibel omgaan met onverwachte situaties, opnieuw plannen en 

organiseren, was 2020 ook een jaar van innovatie en vernieuwing. De Stad Verbeeldt heeft 

veel vorderingen kunnen maken op het gebied van ICT-toepassingen via website en online 

bijeenkomsten. In 2020 is Stichting De Stad Verbeeldt in tijden van corona gestart met een 

Online Platform voor professionele fotografen en gevorderde amateurs. Dit heeft een scala 

aan reacties en nieuwe foto’s opgeleverd uit het hele land, die van cultuurhistorische 

waarde zijn op fotografisch gebied. Stichting De Stad Verbeeldt heeft gebruik kunnen 

maken van twee fondsen ter ondersteuning van de effecten van de coronacrisis op de 

activiteiten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie Utrecht en MKB Vouchers van de provincie 

Overijssel heeft de mogelijkheid geboden om de financiële gevolgen van de coronacrisis 

voor een deel op te vangen en te kunnen investeren in nieuwe ICT-toepassingen in de 

organisatie. Enkele activiteiten zijn verschoven naar 2021 in goed overleg met 

subsidiegevers, sponsoren, samenwerkende instellingen, onderwijs en bedrijfsleven. 

 

Ateliers en Fotosalons 

 

Bij de start van 2020 hebben Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim, en Bert 

Janssen, fotograaf en docent Fotovakschool Apeldoorn en Amsterdam, een aantal ateliers 

Visual Storytelling verzorgd voor wijkbewoners, amateurs en studenten in de Zwolse wijken 

Binnenstad en Aalanden. Deze ateliers hebben mooie beeldverhalen opgeleverd voor de 

expositie De Stad Verbeeldt in 2020.  

In het onderwijs hebben Margreet Vloon, fotograaf, Corine Aalvanger, fotograaf visual art, 

vier ateliers verzorgd voor zestig leerlingen van het Meander College in de Aalanden en  

vijftien leerlingen van Talentstad in de Binnenstad. Deze vijfenzeventig leerlingen hebben 

gewerkt aan eigen beeldverhalen in fotografie. Een vakjury heeft een selectie samengesteld 

voor de expositie De Stad Verbeeldt.  



 
 

 
 

Er is een aantal werklabs/fotosalons verzorgd door Margreet Vloon, Gerlinde Schrijver en 

Elmer Kaan voor professionals en gevorderde amateurs op het gebied van multimediale 

producties en animaties. Het werklab/fotosalon Gaming, dat zou worden verzorgd door 

Teun Lucassen, is geannuleerd wegens de coronamaatregelen. 

 

Fotowedstrijden en oprichting Online Platform De Stad Verbeeldt  

 

Vanaf mei 2020 heeft De Stad Verbeeldt een maandelijkse of tweemaandelijkse 

fotowedstrijd georganiseerd in het kader van ‘De Stad Verbeeldt in tijden van corona’. 

Iedere maand had een eigen thema: Liefde in tijden van corona, De stilte voorbij, Ik heb 

het gehad, Achter deze hoek een werelddeel en Waar is iedereen. 

Daarnaast zijn er zijn nog twee wedstrijden georganiseerd: 

- een fotowedstrijd met beeldverhalen voor wijkbewoners, amateurs, leerlingen en 

studenten (Meander College, Talentstad, Journalistiek Windesheim) voor de wijken 

Binnenstad en Aalanden; 

- een fotowedstrijd voor professionals en gevorderde amateurs uit Zwolle, Nederland 

en buitenland.  

Een drietal vakjury’s heeft de selectie voorbereid voor de expositie De Stad Verbeeldt, die 

nu in 2021 wordt georganiseerd in Harculo, Zwolle-Zuid. 

 

Pr en communicatie 

 

Afgelopen jaar is de website van Stichting De Stad Verbeeldt (www.destadverbeeldt.nl) 

opnieuw ingericht in verband met het starten van een Online Platform en de uitslagen van 

de wedstrijden. Facebook, Twitter, Instagram en YouTube zijn belangrijke sociale media 

kanalen. Daarnaast is Stichting De Stad Verbeeldt gestart met de “Nieuwsbrief De Stad 

Verbeeldt” via Mailchimp om zo een groter bereik te hebben. Er wordt voor de pr-

campagne gewerkt met een team van professionals en amateurs. 

 

Een overzicht 

 

Onderstaand vindt u een chronologisch overzicht van de voorgenomen en feitelijk 

uitgevoerde activiteiten van Stichting De Stad Verbeeldt in 2020. 

 

Stichting De Stad Verbeeldt in transitie 

 

Achter de schermen is in 2020 een start gemaakt met het ontwikkelen van een 

meerjarenprogramma voor Stichting De Stad Verbeeldt 2020-2024. Centraal daarin staat 

de transitie van projectorganisatie naar een duurzame en bestendige organisatie met 

meerdere inhoudelijke programmalijnen voor diverse doelgroepen op het gebied van Visual 

Storytelling. Stichting De Stad Verbeeldt heeft in 2020 de lokale, provinciale en landelijke 

netwerken uitgebreid door een langdurige samenwerking aan te gaan met Stichting 

Zilveren Camera en Noorderlicht Groningen. Ook zijn de netwerken versterkt door aan te 

sluiten bij Fotoexpositie.nl, Fotobond voor Vrijetijdsfotografie, Pf/professioneel vakblad voor 

professionele fotografen, en de Nederlandse Organisatie Video Amateurs. In Zwolle wordt 

verder gewerkt aan een langdurige samenwerking met het onderwijs (po, vo, vmbo, mbo 

en hbo) in het kader van bezoek, rondleidingen exposities, ontwikkelen van eigen 

producties voor de exposities onder verantwoordelijkheid van Stichting De Stad Verbeeldt.  

Het lokale netwerk van professionele fotografen op het gebied van onderwijs is verder 

uitgewerkt, waarbij ateliers op scholen worden verzorgd door professionele fotografen. Het 

steeds weer vinden van geschikte locaties voor tentoonstellingen was en blijft daarin een 

groot aandachtspunt. 

 

 

 

 

 

http://www.destadverbeeldt.nl/


 
 

 
 

Ten slotte 

 

De voorbereiding, uitvoering en praktische begeleiding van alle activiteiten heeft het 

stichtingsbestuur belegd bij haar programmamanager A.S. van ’t Riet, in samenwerking 

met het artistiek team van professionals en een (kern)team van vrijwilligers.  

 

Het bestuur van Stichting De Stad Verbeeldt kan, ondanks alle belemmeringen en 

verschuivingen binnen het in 2020 voorgenomen programma, terugzien op een succesvol 

jaar. Dit succes komt toe aan eenieder die met passie en energie zijn/haar schouders onder 

het programma van Stichting De Stad Verbeeldt heeft willen zetten. Het stichtingsbestuur 

dankt dan ook alle professionals en vrijwilligers voor hun aandeel daarin. 

 

Namens het bestuur van de Stichting De Stad Verbeeldt 

R.K. Witteveen, voorzitter 

Zwolle, 20 mei 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposities – Stadsgesprekken – Ateliers – Wedstrijden – Cursussen 

 

 

               Marcel van Hoorn                    David van Dam                        Siese Veenstra 

 

 

 
         Opening Zilveren Camera, Statenzaal          Opening Expositie Terzijde van Ton Broekhuis 

         Monique Schuttenbeld, wethouder Cultuur          Noorderlicht Groningen, burgemeester Peter Snijders 
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JAARREKENING 2020 
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4 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2020   

31 december 

2019 

  € € € € 

Vlottende activa         

Vorderingen         
Handelsdebiteuren 253   3.543   

Belastingdienst (omzetbelasting) 5.250   2.546   

Overige vorderingen 6.250   10.400   

    11.753   16.489 

Liquide middelen   51.536   64.245 

     

Totaal 

  

63.289 

  

80.734 
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   

31 december 

2020   

31 december 

2019 

  € € € € 

Eigen vermogen         
Overige reserves 1.110   3.099   

 
  1.110   3.099 

Kortlopende schulden         
Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 5.873   22.665   

Overige schulden 56.306   54.970   

    62.179   77.635 

Totaal 

  

63.289 

  

80.734 
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet 7.575 7.791 

Subsidiebaten 52.269 42.898 

Sponsorbijdragen 4.485 826 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.700 - 

Som der exploitatiebaten 66.029 51.515 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 57.016 25.890 

Personeelslasten     
Andere personeelslasten 5.168 17.074 

      

Overige bedrijfslasten     
Reis- en verblijflasten 113 422 

Verkooplasten 663 1.813 

Kantoorlasten 755 841 

Algemene lasten 4.303 2.376 

      

Som der exploitatielasten 68.018 48.416 

Resultaat -1.989 3.099 

Resultaatbestemming     

Overige reserves -1.989 3.099 

Bestemd resultaat -1.989 3.099 
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6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020 

Indirecte methode 2020 2019 

  € € 

Exploitatieresultaat -1.989 3.099 

Mutatie van handelsdebiteuren 3.290 -3.543 

Mutatie van overige vorderingen 1.446 -12.946 

Mutatie van handelscrediteuren -16.792 22.665 

Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden 

kredietinstellingen) 1.336 54.970 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -12.709 64.245 

Kasstroom uit operationele activiteiten -12.709 64.245 

Mutatie in liquide middelen -12.709 64.245 
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7 ALGEMENE TOELICHTING 
Naam rechtspersoon Stichting De Stad Verbeeldt 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Zwolle 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 73726257 

 

Het Stichtingsbestuur 

Het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden met de functie: voorzitter, secretaris, 

penningmeester. In de statuten staan de doelstelling, activiteiten, bestuurlijke taken en 

verantwoordelijkheden beschreven.  

 

Taken en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur 

Het stichtingsbestuur is vooral verantwoordelijk om de doelstelling van de stichting te bewaken en 

zorg te dragen voor het faciliteren en stellen van randvoorwaarden om deze doelen te realiseren. 

Daarnaast is het bestuur strategisch verantwoordelijk voor de stichting wat betreft projectplannen, 

financiën, opdrachtgeverschap, personeelsbeleid, wettelijke kaders waar de stichting zich dient te 

houden. In lijn met het beleid, dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan projecten ten goede 

komen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoedingen voor haar inzet voor de 

stichting. 

Doelstelling van de Stichting De Stad Verbeeldt 

 

De Stichting heeft ten doel: zie Bestuursverslag. 

 

De Stichting probeert haar doel te bereiken door: 

a. Het organiseren van tentoonstellingen van professionals op regionaal, landelijk en internationaal 

niveau; 

b. het organiseren van tentoonstellingen van beginnende en gevorderde amateurs op regionaal 

niveau; 

c. Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van storytelling in fotografie en audiovisuele, 

multi- en crossmediale platformen voor diverse doelgroepen op diverse niveaus: professionals, 

amateurs, wijk- en stadsbewoners, studenten en leerlingen; 

d. het organiseren van foto salons, werklabs, ateliers, masterclasses, discussie- en expertmeetings en 

lezingen en dergelijke; 

e. Het samenwerken met professionele organisaties en amateurorganisaties, brancheorganisaties, 

onderwijs, bedrijfsleven, culturele en maatschappelijke instellingen en overheden, werkzaam in c.q. 

betrokken bij een of meer van bovengenoemde innovatieve gebieden in combinatie met kunst en 

cultuur. 

 

Programmamanagement 

Het stichtingsbestuur heeft Fieke van 't Riet, programmamanager, aangesteld om de artistiek 

inhoudelijke en organisatorische programmalijnen te ontwikkelen en te coördineren en uit te laten 

voeren door diverse opdrachtnemers, professionals, amateurs en vrijwilligers. Zij onderhoudt de 

contacten met subsidiegevers en sponsoren onder gedelegeerde verantwoordelijkheid van het 

bestuur. Zij werkt samen met een artistiek team. 
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Vrijwilligersbeleid 

Stichting De Stad Verbeeldt werkt met een vrijwilligersbeleid, waarin alle rechten en plichten van 

zowel bestuur, medewerkers als vrijwilligers staan beschreven. Er wordt gewerkt met een kermteam 

van 10-12 vrijwilligers, dat zorg draagt voor de coördinerende taken voor de uitvoering. Zij 

ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten, reiskosten t.b.v. de activiteiten. Alle 

uitvoerende werkzaamheden worden verricht door een team van 50 vrijwilligers, die zich verbonden 

weten met De Stad Verbeeldt. 

 

AVG-beleid 

Het stichtingsbestuur De Stad Verbeeldt heeft een AVG-beleid opgesteld ten aanzien van de privacy 

van gegevens van deelnemers, professionals, amateurs, leerlingen en studenten en alle betrokken 

ZZP'ers. 

 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Zwolle. 
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8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

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

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine 

rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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 WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 

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. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfslasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 
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9 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren 253 3.543 

Overige vorderingen     
Omzetbelasting 5.250 2.546 

Overige vorderingen (gemeente Zwolle / Hervormd Weeshuis / PBC) 6.250 10.400 

Totaal 11.753 16.489 

LIQUIDE MIDDELEN 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Banktegoeden 51.536 64.245 

Totaal 51.536 64.245 
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EIGEN VERMOGEN 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Continuïteitsreserve  1.110 3.099 

Totaal 1.110 3.099 

 

De continuïteitsreserve, die bedoeld is om risico's af te dekken en die de organisatie in staat stelt om 
ook in de toekomst aan haar verplichtingen te voldoen, is in 2020 met € 1.989 afgenomen. De 
effecten van COVID 19 hebben ook voor de stichting gevolgen door verminderd bezoek en deelname 

aan onze activiteiten. Van de door de rijksoverheid beschikbare gestelde ondersteuning inzake COVID 
19 is door de Stichting geen gebruik gemaakt. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

31 december 

2020 

31 december 

2019 

  € € 

Schulden aan leveranciers 5.873 22.665 

Overige schulden (overloop subsidies naar 2021 / overige schulden) 56.306 54.970 

Totaal 62.179 77.635 
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet 7.575 7.791 

Subsidiebaten 52.269 42.898 

Sponsorbijdragen 4.485 826 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.700 - 

Som der exploitatiebaten 66.029 51.515 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten     

projectmanagement 14.487 3.610 

inrichtingslasten tentoonstellingen 13.843 8.564 

overige lasten 11.677 4.214 

organisatielasten 7.089 5.997 

vakjury 5.793 - 

huur locaties 3.600 2.978 

inrichtingslasten locaties 195 536 

prijzengeld 171 - 

boeken/ kaarten 161 - 

btw correctie - -9 

  57.016 25.890 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 9.013 25.625 

PERSONEELSLASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Andere personeelslasten     

artistiek team 3.293 2.417 

projectleiding 1.875 14.531 

projectondersteuning - 112 

productieteam - 14 

Totaal 5.168 17.074 
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Reis- en verblijflasten 113 422 

Verkooplasten 663 1.813 

Kantoorlasten 755 841 

Algemene lasten     

administratie extern 1.911 864 

algemene lasten 1.277 866 

verzekeringen 918 632 

bestuurslasten 237 - 

btw correctie -205 -209 

betalingsverkeer 115 157 

accountantslasten 50 - 

kleine aanschaffingen - 66 

  4.303 2.376 

Totaal overige bedrijfslasten 5.834 5.452 
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Resultaten De Stad Verbeeldt - 2020 

 

Datum Overzicht activiteiten 2020 

11 januari 2020 Atelier 2 Visual Storytelling voor wijkbewoners, amateurs van de Binnenstad 
en Aalanden. Begeleiding van Gertjan Aalders en Bert Janssen.  
Deelnemers: 18. Geselecteerd: 8 

7/14/21/28 januari 2020 Atelier Storytelling in fotografie leerlingen Talentstad.  
Deelnemers: 15. Geselecteerd: 3 

25 januari 2020 Atelier 3 Visual Storytelling voor wijkbewoners en amateurs in de wijken 
Binnenstad en Aalanden. Studenten van Journalistiek Windesheim zijn hierbij 
aangesloten vanuit de module Visual Storytelling Journalistiek Windesheim. 

Deelnemers: 21.  

11 februari 2020 Fotosalon 2 Multimediale producties voor professionals en gevorderde 
amateurs onder leiding van Margreet Vloon en Gerlinde Schrijver: eigen 
beeldverhaal maken.  
Deelnemers: 20  

29 februari 2020 Atelier 4 Visual Storytelling voor wijkbewoners en amateurs in de wijken 
Binnenstad en Aalanden. Studenten van Journalistiek Windesheim zijn hierbij 
aangesloten vanuit de module Visual Storytelling Journalistiek Windesheim. 
Deelnemers: 30 

7 maart 2020 Fotosalon 3 Animaties met Elmer Kaan, producten van animaties voor 
bedrijfsleven. Deelnemers leren een eigen beeldverhaal te maken via animatie 
technieken. Deelnemers: 10   

21 maart 2020 Fotosalon 4: Gaming met Teun Lucassen, ICT Windesheim.  
Wegens corona geannuleerd. 

Mei 2020 Fotowedstrijd Liefde in tijden van corona voor professionals en gevorderde 
amateurs in Nederland en buitenland.  

Beeldverhalen: 43. Geselecteerd: 13. 
5 april t/m 10 mei 2020 Foto expositie Terzijde van Ton Broekhuis, Noorderlicht Groningen, in 

Kunstruimte het Langhuis. Deze expositie is verschoven naar oktober 2020. 

15 mei t/m 10 mei 2020 Expositie De Stad Verbeeldt in Kunstruimte Het Langhuis, Goudsteeg Zwolle.  
Deze expositie is verschoven naar de Stadkamer te Zwolle 

Juni 2020 Fotowedstrijd De stilte voorbij voor professionals en gevorderde amateurs in 
Nederland en buitenland. Beeldverhalen: 39. Geselecteerd: 10  

Juli en augustus 2020 Fotowedstrijd Ik heb het gehad voor professionals en gevorderde amateurs 
in Nederland en buitenland. Fotobeelden: 127. Geselecteerd: 108  

September en oktober 
2020 

Fotowedstrijd Maar achter deze hoek een werelddeel voor professionals 
en gevorderde amateurs in Nederland en buitenland.  
Aantal foto’s: 29. Geselecteerd: 4.  

10 September 2020 Opening Expositie Zilveren Camera in Statenzaal, Diezerstraat 80, 
Zwolle met o.a. Ilvy Njiokiktjien, fotograaf vertelt over haar werk en 
documentaire Born Free. 
Aantal genodigden: 45 
Vrijwilligersbijeenkomst training cultuureducatie en kassadienst expositie 
Zilveren Camera. 
Aanwezigen vrijwilligers: 25  

11 september t/m 11 
oktober 2020 

Expositie Zilveren Camera 2019 in Statenzaal, Zwolle, met beperkte entree 
bezoekers in verband met coronamaatregelen. Bezoekers: 760 volwassenen en 
211 leerlingen (Deltion, Cibap, Landstede, Windesheim, ArtEZ, o.a.). 

24 september 2020 Vakjury selectie beeldverhalen Binnenstad en Aalanden voor wijkbewoners 
en amateurs en vakjury professionals en amateurs De Stad Verbeeldt. 
Leden vakjury: Gertjan Aalders, voorzitter, Bert Janssen, Carla Kogelman en 
Ilvy Njiokiktjien. 
Beeldverhalen Binnenstad en Aalanden: 11. Geselecteerd: 6 
Beeldverhalen professionals en amateurs DSV: 15. Geselecteerd: 8 

23 september 2020 Stadsgesprek met Eddy van Wessel, winnaar Zilveren Camera 2019 
Deelnemers: 32 

2 oktober 2020 Vakjury selectie beeldverhalen leerlingen Meander College en 
Talentstad.  
Aantal beeldverhalen: 45. Geselecteerd: 8. 

Oktober en november 
2020 

Bezoek en rondleiding Expositie Zilveren Camera 
Masterclass Jongeren en Democratie leerlingen Meander College 
Vier ateliers Storytelling in fotografie leerlingen Meander College 
Deelnemers: 60 leerlingen.  
Beeldverhalen: 30. Geselecteerd: 5 

26 september, 3 en 10 
oktober 2020 

Foto- Stadsrondleiding In de voetsporen van Dolf Henneke 
Deelnemers: 26  

17 oktober t/m 14 
december 2020 

Opening en Expositie Terzijde van Ton Broekhuis, Noorderlicht Groningen. 



  
 

24 
 

Bezoekers betaald/onbetaalde vrijwilligers: 275/150 
volwassenen/genodigden/vrijwilligers en 43 leerlingen/studenten. Opening: 
Cultuurschip Thor, Feico Deutekom, pianist, en Johannes Bosgra, fotograaf. 
Wegens coronacrisis van 2 november t/m 30 november 2020 gesloten.  

November en december 
2020 

Fotowedstrijd Waar is iedereen? voor professionals en amateurs in 
Nederland en buitenland 
Foto’s: 36. Geselecteerd: 5  

15 november t/m 31 
december 2020 

Expositie De Stad Verbeeldt in de Stadkamer, Zwolle. 
Geannuleerd door de Stadkamer. 

7 december 2020 Vrijwilligersbijeenkomst: evaluatie exposities, stadsgesprekken. 
Informatie over cultuurhistorisch pand Statenzaal door Ruben Klinkenberg, 
architect 19Het Atelier. 
Aantal vrijwilligers: 30  

 
Met dank aan 

 
Subsidiënten Gemeente Zwolle 

Stadkamer Amateurkunst 
Stadkamer Buurt Cultuur Fonds 
Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel 
Provincie Overijssel 
Fonds voor Cultuurparticipatie  
VSB Fonds 
Hervormd Weeshuis  

 
Sponsoren AVEX  

Boorsma Technologies 
Fotozaak Hans Keuzekamp 
Windesheim 
Fieke van 't Riet, Projectmanagement, Advies & Coaching 
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11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

ONDERTEKENING 

Zwolle, 20 mei 2021 

 

 

 

Rick Witteveen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Renske Venhuizen, secretaris 

 

 

 

 

Gerard Deuling, penningmeester 

 

 

 

 

De door het bestuur ondertekende jaarrekening ligt ter inzage bij het secretariaat, evenals de door de 

kascommissie ondertekende verklaring. 

 

 

 

 

  
 


