
Baten

Baten van schenkingen door particulieren en NGO's 50.000        51.000        

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 37.707        29.124        

Baten van publieke fondsen 117.010      108.250      

Baten van private fondsen 63.000        + 23.900        +

Som der baten 267.717      212.274      

Lasten

Besteed aan doelstellingen 218.308      130.795      

Kosten beheer en administratie 12.080        + 15.498        +

Som der lasten 230.388      - 146.293      -

Saldo van baten en lasten 37.329        65.981        

Resultaat te verklaren door: schenking en onopgenomen honorarium.

Bestemming (evt negatief) saldo van baten en lasten: reserveringen (en evt afbetaling schulden).

Stichting Art & Technology

Staat van baten en lasten

20172018

Gepresenteerd als: Kleine fondsenwervende organisatie (RJk C2)



Activa 2018 2017

Vorderingen en overlopende activa 63.973        31.742        

Liquide middelen 309.885      287.006      

Totaal activa 373.857      318.748      

Passiva

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 150.163      150.163      

Overige reserves 100.000      50.000        

Parltrack SIDN fonds project reservering 30.000        -                   

Voorzieningen 19.725        24.082        

Kortlopende schulden 73.969        94.503        

Totaal passiva 373.857      318.748      

Toelichting:

De bestemmingsreserve is noodzakelijk voor de liquiditeit.

De overige reserves komen uit schenkingen en zijn bestemd voor huisvesting.

Kortlopende schulden: 2018 2017

Rekening courant directie 34.073        31.940        

Overige kortlopende schulden 39.896        62.562        

Balans (in euro's) ultimo jaar



Toelichting Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 2018:

VSB fonds 18000

vordering Ctrl-C 3745

Greenhouse groep 907,5

Prins Bernhard Cultuurfonds 15000

Gemeente Eindhoven - Sociaal Domein 1210

Mondriaan basishonoraria 110

Mondriaanfonds 25000

Debiteuren 2017:

TU/e 514,25

Philips Lighting 1452

Bibliotheek Eindhoven 3025

Cultuur Eindhoven 1750

BKKC 25000

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. 



Informatie over de rechtspersoon 

Vestiging en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Art & Technology is feitelijk en statutair gevestigd in Nijmegen, houdt kantoor in Eindhoven

en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62588729.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De doelstelling van Stichting Art & Technology, statutair gevestigd te Nijmegen:

Het onderzoeken en presenteren van hedendaagse beeldende kunst.

Hoofdlijnen beleidsplan: 

Het werk dat de instelling doet: onderzoek en presentatie in de vorm van expo's, ondersteuning van kunstenaars, promotie 

en begeleiding van beeldende kunstvormen met een experimenteel en onderzoekend karakter, met focus op innovatie 

en technologie. Focus op kwaliteit, toegankelijkheid en menselijkheid. Daarnaast diverse samenwerkingen met andere 

culturele organisaties en opleidingen op gebied van kunst, festivals en technologie. De stichting werkt veel samen met 

andere culturele instellingen.

De manier waarop de instelling geld werft:via giften, donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen/legaten, divers.

Het beheer van het vermogen wordt beheerd door het Bestuur en Raad van Toezicht.

De besteding van het vermogen wordt alleen besteed binnen de doelstellingen van de stichting en wordt door de Raad van 

Toezicht getoetst, volgens het principe van onafhankelijke besluitvorming.

De stichting heeft NIET als doel het maken van winst.

Bestuurder: V.E. van Alphen MSc, MBA voorzitter, directeur. 

Raad van Toezicht: drs. G.J.W.M. Altena voorzitter drs. A.B.A.G. Rasing secretaris

Stichting Art & Technology werkt vanuit de Code Cultural Governance.

Beloningsbeleid: Er is niemand in loondienst. De stichting werkt met voornamelijk vrijwilligers, en bij projecten

ingehuurde professionals. De bestuurders en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen

vergoeding voor hun werkzaamheden, ze hebben wel recht op een onkostenvergoeding die redelijkerwijs past bij hun functie.



Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en jaarverslagen:  www.violavirus.nl/anbi

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen, in het bijzonder

de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C2 Kleine fondswervende organisaties.

https://www.rjnet.nl/globalassets/rj-uitingen/2016/rj-uiting-2016-8-ontwerp-rj-

650-fondsenwervende-organisaties-en-ontwerp-rjk-c2-kleine-fondsenwervende-

organisaties.pdf

https://www.rjnet.nl/globalassets/rj-uitingen/2016/rj-uiting-2016-8-ontwerp-rj-650-fondsenwervende-organisaties-en-ontwerp-rjk-c2-kleine-fondsenwervende-organisaties.pdf
https://www.rjnet.nl/globalassets/rj-uitingen/2016/rj-uiting-2016-8-ontwerp-rj-650-fondsenwervende-organisaties-en-ontwerp-rjk-c2-kleine-fondsenwervende-organisaties.pdf
https://www.rjnet.nl/globalassets/rj-uitingen/2016/rj-uiting-2016-8-ontwerp-rj-650-fondsenwervende-organisaties-en-ontwerp-rjk-c2-kleine-fondsenwervende-organisaties.pdf

