
FINANCIËLE VERANTWOORDING 2015

Stichting voordekunst

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (in euro's na resultaatbestemming)

31-12-15 31-12-14

ACTIVA

immateriële vaste activa 49.487 115.410

materiële vaste activa 9.327 10.152

vorderingen 79.120 86.311

liquide middelen 344.515 466.094

TOTAAL 482.449 677.967

PASSIVA

eigen vermogen 72.747 111.196

kortlopende schulden 409.702 566.771

TOTAAL 482.449 677.967

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015 2014

BATEN

ontvangen donaties 3.302.059

uitbetaalde donaties -3.059.299

inkomsten platform 242.760 154.145

subsidies en bijdragen partners 180.413 237.225

overige omzet 40.600 47.220

TOTAAL 463.773 438.590

LASTEN

personeelslasten 226.129 192.627

algemene kosten 93.410 80.649

projectkosten 153.184 58.278

TOTAAL 472.723 331.554

SALDO BATEN EN LASTEN -8.950 107.036

financiele baten en lasten 501 2.039

bijzondere baten en lasten -30.000 0

EXPLOITATIERESULTAAT -38.449 109.075

mutatie bestemmingsreserves 51.861 -96.861

mutatie ALGEMENE RESERVE 13.412 12.214

TOELICHTING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. 
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Met eventuele oninbaarheid wordt rekening gehouden. De baten en 
lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betreking hebben.

Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Een positieve beweging die erop gericht is om culturele 
projecten te realiseren. Mogelijk gemaakt door de mensen waar het uiteindelijk voor bedoeld is, het publiek of beter nog: de ‘crowd’. 
Wij vinden het belangrijk dat kunst door een groter publiek weer als een belangrijk onderdeel van de samenleving wordt gezien. Via 
voordekunst.nl bieden we een podium aan makers en instellingen om te laten zien wie ze zijn en wat hen drijft. We helpen en 
adviseren makers en instellingen bij het opstellen van een realistische crowdfundingcampagne. We geven tips, feedback, coaching en 
we organiseren adviestrajecten en workshops. Dit alles om makers en instellingen handvatten te bieden om daadwerkelijk publiek 
aan zich te binden. Zo stimuleren we ondernemerschap bij kunstenaars en kunstinstellingen. Daarnaast maken we het zo makkelijk 
en aantrekkelijk mogelijk om bij te dragen. Op deze manier willen we een grote groep donateurs aan onze binden. Voor in 2015 
lopende projecten is er via de crowdfundingcampagnes op onze website ruim 3,3 miljoen euro gedoneerd. Stichting voordekunst is 
door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.


