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Inleiding
De Stichting SMAAK is opgericht in maart 2015 in Amersfoort. Het doel van de stichting is het
vergroten van welbevinden van kwetsbare groepen door het stimuleren van
kunstparticipatie en het aanbieden van kunsteducatie. In 2015 en 2016 heeft de stichting
zich volledig gericht op de doelgroep ouderen met wie ze zowel actieve senioren als
kwetsbare ouderen bedoelt. De stichting SMAAK bezit de culturele ANBI-status en heeft geen
winstoogmerk.
De stichting SMAAK heeft in 2015 en 2016 in totaal twee projecten georganiseerd, het Popup
Museum SMAAK 2015 en het Pop-up Museum SMAAK 2016.

Concept Pop-up Museum SMAAK
Het Pop-up Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen. De collectie wordt
samengesteld door een selecte groep van gastconservatoren, allen vrijwilligers en ouder dan 65 jaar.
Ze selecteren op basis van hun eigen verhaal, passie en smaak. Het museum vindt plaats in een
woonzorgcentrum voor ouderen. Het museum wordt professioneel vormgegeven en is toegankelijk
voor mensen met een beperking. Vrijwilligers vanaf (bij voorkeur) 65 jaar verzorgen rondleidingen.
De vrijwilligers worden opgeleid door professionals. Het Pop-up Museum SMAAK duurt een maand.
In het museum is een programma van workshops, voorstellingen en een artist in residence.
Zowel in 2015 als in 2016 vond het Pop-up Museum SMAAK plaats in Amersfoort, in het Pieters en
Bloklands Gasthuis, locatie Davidshof, tijdens de maand oktober. In 2015 trok het museum 2.500
bezoekers en 500 deelnemers aan activiteiten. In 2016 was het bezoekersaantal 2.000, en deden 850
deelnemers mee aan activiteiten. In beide jaren is publieksonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat
bezoekers enthousiast zijn over het Pop-up Museum SMAAK. De artistieke kwaliteit wordt
gewaardeerd en het is duidelijk dat het gaat om de smaak van senioren. Het Pieters en Bloklands
Gasthuis is een historisch pand. Een kunstexpositie in een historische omgeving blijkt aantrekkelijk te
zijn voor publiek. Bezoekers zijn dagjesmensen, toeristen en Amersfoorters. Veel deelnemers aan
activiteiten zijn kwetsbare ouderen.

Vrijwilligersorganisatie
De stichting SMAAK is een vrijwilligersorganisatie. In 2015 werkte de stichting met 55 vrijwilligers, in
2016 waren dat er 52, merendeel senioren van 65 jaar en ouder. In 2016 was een toename van iets
jongere vrijwilligers. Het ging hierbij vooral om werkzoekende 50-plussers. Een aantal van hen heeft
een baan gevonden. Zij gaven aan dat hun vrijwilligerswerk bij de stichting SMAAK
daarbij een rol heeft gespeeld.

Begeleiding
De gastconservatoren van zowel de editie 2015 als 2016 werden begeleid door de
kunstenaar Emile van der Kruk. De inrichting van het museum stond in 2015 onder
leiding van de kunstenaar Bob Kovel. In 2016 was Fons van Laar, kunstenaar en
St. Pieters en Bloklands
Gasthuis museummedewerker van het Rembrandthuis (Amsterdam) hiervoor verantwoordelijk. Marketing werd
beide jaren gedaan door Bureau Biezonder.
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Activiteiten
In de Pop-up Musea was onder andere een programma van voorstellingen, workshops en een artist in
residence. De voorstellingen werden gegeven door zowel plaatselijke amateurgroepen als
professionals. Alle workshops stonden onder leiding van museumdocenten van het Kröller-Müller
museum en het Rembrandthuis. In het Pop-up Museum 2015 maakte Dorette Giling als artist in
residence samen met bezoekers en bewoners een enorme kop en schotel. Deze staat als fontein in de
tuin van de gesloten afdeling van het Pieters en Bloklands Gasthuis. In 2016 werkte de schrijver Tais
Teng een maand lang in zijn Pop-up schrijfatelier in het museum. Naar aanleiding van gesprekken met
bewoners maakte hij een prentenboek.
A1 Studio heeft in 2015 een korte film gemaakt over het museum en uitleg over het concept. In 2016
heeft A1 Studio een langere documentaire gemaakt waarin de waarde van het museum voor de
diverse betrokkenen wordt uitgelicht.

Baten
De Pop-up Musea SMAAK 2015 en 2016 werden gefinancierd door fondsen, sponsoren en met
overige bijdragen. De stichting verzorgde zelf de fondswerving. In 2015 en in 2016 zijn aanvragen
gedaan bij fondsen die zich richten op cultuur en ouderen. In 2015 gaf het Fonds voor
Cultuurparticipatie een grote subsidie. De stichting SMAAK kon bij dit fonds aanspraak maken op de
speciale regeling cultuurparticipatie door ouderen. Het aangevraagde bedrag werd volledig
gehonoreerd. Binnen deze regeling mocht per project maar een keer aangevraagd worden, daarom
kon voor het Pop-up Museum SMAAK 2016 daar niet nogmaals een aanvraag gedaan worden. Bij het
VSBfonds kon dat wel, zowel in 2015 als in 2016 is de aanvraag van de stichting SMAAK volledig
gehonoreerd. De ouderenfondsen Sluyterman van Loo en het RCOAK hebben beide jaren subsidie
verstrekt, iets lager dan aangevraagd is. Bij het KFHein fonds is in 2016 voor het eerst een
subsidieaanvraag gedaan. Deze is volledig gehonoreerd. Mitost heeft een subsidie gegeven om deel
te kunnen nemen aan het Europese samenwerkingsproject Tandem. Hierdoor heeft
de stichting
SMAAK kennis kunnen maken met het stadsmuseum Gallery Oldham, Greater
Manchester. Dit museum ziet in het Pop-up Museum SMAAK een kans om ouderen
bij kunst te betrekken en is in 2016 samen met de stichting SMAAK onderzoek gestart
naar het draagvlak in de gemeenschap om een dergelijk project in Oldham te
organiseren.
Gallery Oldham

De stichting SMAAK heeft onder lokale ondernemers actief sponsoren geworven. Het
Leerhotel, een MBO praktijkopleiding horeca en hospitality, organiseert elk jaar benefietavonden
waarvoor ze een goed doel zoekt. In 2016 was het Pop-up Museum SMAAK het goede doel. De
avonden werden zeer goed bezocht waardoor het bedrag dat de stichting SMAAK mocht ontvangen
aanmerkelijk hoger was dan begroot.

Een donatie van de Vriendenstichting van het Pieters en Bloklands Gasthuis maakte het mogelijk het
prentenboek van Tais Teng te kunnen drukken en het boek op feestelijke wijze te kunnen
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presenteren aan onder andere de bewoners van het Pieters en Bloklands Gasthuis en de vrijwilligers
van SMAAK.

Lasten
De grootste uitgaven waren de kosten aan directie. De directie is verantwoordelijk voor opzet van de
projecten van de stichting, fondswerving, werven van vrijwilligers en begeleiders, opzet van de
scholingen voor vrijwilligers, onderhouden van contacten, praktische organisatie van de projecten,
financieel beheer, evaluatie en verantwoording. De projecten bleken tijdrovend en lang niet alle
gewerkte uren konden in 2015 en 2016 gefinancierd worden. Dit komt tot uiting in de eigen bijdrage
die de directie in 2015 en 2016 heeft gedaan.

Bestuur
Het bestuur kwam in totaal 16 keer bij elkaar en bewaakte verantwoording en
transparantie. Het bestuur heeft (volgens cultural covernance) gekozen voor
het bestuursmodel bestuur en directie.
Het bestuur bestaat uit vier leden: Klazien Teeuwissen (voorzitter), Jolanda van
Essen (vicevoorzitter), Annemieke Pauptit (penningmeester) en Edwin Janssen
(secretaris). De directie van de stichting SMAAK is verantwoordelijk voor het
opzetten en organiseren van de activiteiten van de stichting. Het bestuur is
daarbij opdrachtgever. De directie bestaat uit twee personen: Bestuur en directie Stichting
(zakelijk directeur) en Marlies Juffermans (artistiek directeur).

SMAAK Andries

Potter

Vooruitblik
Het concept van het Pop-up Museum SMAAK wordt in 2017 beschreven in een blauwdruk. Deze is
bedoeld voor zorginstellingen of andere organisaties die een eigen Pop-up Museum willen.
Bovendien kunnen met de blauwdruk de rechten van het concept vastgelegd worden.
De stichting SMAAK gaat actief met het concept de markt op. De stichting wil zoveel mogelijk
ouderen van kunst laten genieten en streeft naar een landelijk SMAAK-maand oktober: in elke
provincie in oktober een Pop-up Museum SMAAK. Medio 2017 wordt duidelijk of er ook een Pop-up
Museum SMAAK in Oldham komt.
Om het concept te kunnen blijven ontwikkelen, komt het Pop-up Museum ook jaarlijks terug op haar
vaste locatie: het Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. Elk jaar wordt daar opnieuw
geëxperimenteerd met de combinatie van kunst, zorg en welzijn. De fondswerving breidt zich uit van
cultuur- en ouderenfondsen naar fondsen binnen zorg en zingeving.
Om de plannen en ambities van de stichting goed tot uitvoer te kunnen brengen, werkt de stichting
aan professionalisering. Zo worden functiebeschrijvingen opgesteld en wordt beleid gemaakt op het
gebied van vrijwilligers, financiën en landelijke verspreiding.

Balans per 31 december 2016
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(in euro's)
na resultaatbestemming
ACTIVA

31-12-2016

PASSIVA

Vorderingen

Nog te ontvangen fondsbedragen
Nog te ontvangen sponsorbedragen
Nog te ontvangen bijdragen

31-12-2016

Eigen Vermogen

20.000

Stichtingskapitaal

1.000

Algemene reserve

35

750
17.000
TOTAAL EIGEN VERMOGEN

Totaal vorderingen

37.750 Overige schulden

36.728

Liquide middelen

2.455 Overlopende passiva

TOTALE VLOTTENDE ACTIVA

40.205 TOTALE KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTALE ACTIVA

40.205

1.035

TOTALE PASSIVA

2.442
39.170

40.205

Exploitatierekening 2015-2016
(in euro's )
Werkelijk
2015-2016
BATEN
Inkomsten toegang/koffie/catalogi
Bijdragen
Fondsen
Sponsors
Overige subsidies/bijdragen
TOTALE BIJDRAGEN

Begroot
2015-2016 TOTALE OPBRENGSTEN

1.543

4.055

104.999
3.320
22.000
130.319

109.499
18.000
15.000
142.499

103.052
76.792

108.000
73.470

1.543
4.055

LASTEN
Directie
Uitvoering-marketing en kantoor
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Totale lasten

179.844

181.470 TOTALE BATEN

TOTALE LASTEN

179.844

181.470

EXPLOITATIERESULTAAT

35

131.862
146.554

-

Bestemming resultaat:

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-47.982

bijdrage directie

47.982

Saldo rentebaten/-lasten

Toevoeging resp.
-34.916 onttrekking
algemene reserve
34.916 35

35

-

35

Kasstroomoverzicht 2015-2016
Kasstroom uit operationele activiteiten

2015-2016

Exploitatieresultaat

35

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

35

Mutatie in voorraden, afname resp. toename
Mutatie vorderingen, afname resp. toename
-37.750
Mutatie kortlopende schulden, toename resp. afname 39.170
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
1.455
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.000

Mutatie liquide middelen

2.455

Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar

2.455
-
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Mutatie liquide middelen

2.455

Grondslagen voor de financiële verslaglegging
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
'Organisaties zonder winststreven'.
Grondslagen voor de Balanswaardering Activa
Vorderingen
De vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
opgenomen tegen de reële waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Passiva
Eigen vermogen
Het stichtingskapitaal is ingebracht door de directie. Het bedrag wordt toegevoegd aan de eigen
reserve
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
opgenomen tegen reële waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBESTEMMING Algemeen
Baten en lasten worden genomen in de periode waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
(in euro's)
VLOTTENDE ACTIVA
2016
2016
Overige vorderingen
Nog te ontvangen fondsbijdragen
K.Heinfonds
RCOAK
Sluyterman van Loo
Totaal te ontvangen
Nog te ontvangen sponsorbijdragen
A1 film

5.000
7.500
7.500
20.000

750

Nog te ontvangen bijdragen overig
Vriendenstichting
Leerhotel

3.500
13.500

Totaal te ontvangen

17.000

Liquide middelen

2016

ING
Spaarrekening

455
2.000
2.455

EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal

2016

2015

Startkapitaal
Storting Potter en Juffermans

1.000
-

1.000

1.000

1.000

Rente

35

-

Totaal van de algemene en overige reserves per 31 december

35

-

Algemene reserve
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KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
Nog te betalen
M Juffermans 2015
M Juffermans 2016
A Potter 2016
Boek Artist in residence
Decl Potter
1.136 A1 Film

5.000
12.535
12.535
3.500
1.750 overige

272

Totaal

36.728

Overlopende passiva

2016

Vooruitontvangen Stichting Mitost
2.442
2.442
Totaal

Toelichting op de exploitatierekening
(in euro's)
Specificatie baten

Werkelijk
2015-2016

Begroot
2015-2016

Fondsenbijdragen
VSB 2015
VSB 2016
Cultuurfonds Amersfoort
Prins Bernard Cultuurfonds 2015
Fonds voor Cultuurparticipatie 2015
Sluyterman van Loo 2015
Sluyterman van Loo 2016
RCOAK 2015
RCOAK 2016
KF Hein fonds 2016
Stichting Mitost

17.500
17.500
1.000
3.000
24.999
10.000
7.500
7.000
7.500
5.000
4.000

17.500
17.500
5.000
4.500
24.999
10.000
7.500
10.000
7.500
5.000

Totaal Fondsbijdragen

104.999

109.499

Sponsorbijdragen
Bus Natuursteen
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Deal Advies
De filmbrigade
Get flexible
Avu Speciaalzaak
Stichting Toeristische VVV
Essen
Natuurlijke uitstraling
Next Buzz
A1 film

250
100
250
250
250
80
100
40
750

-

Totaal sponsorbijdragen

3.320

18.000

Opbrengsten koffie/boekje/entree/kunst

1.543

4.055

Totaal

1.543

4.055

eigen bijdrage directie

47.983

34.916

Overige subsidies/ bijdragen
Leerhotel
Vriendenstichting
Pieters Blokland Gasthuis

13.500
3.500
5.000

10.000
5.000

Totaal Overige bijdragen

22.000

15.000

TOTAAL SOM DER BATEN
179.845
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
(in euro's)

181.470

Werkelijk

Begroot

103.052

108.000

Kantoor- en algemene kosten
Uitvoeringskosten
Marketing en Publiciteitskosten

2.699
57.740
16.353
76.792

4.000
46.920
22.550
73.470

TOTAAL

76.792

73.470

179.844

181.470

Directie
TOTAAL Directie

TOTALE LASTEN
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Werkelijk
2015-2016
Projectkosten
SMAAK 2015
SMAAK 2016

Begroot
2015-2016

84.863
94.981

90.693
90.777

Totaal projecten

179.844

181.470

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Specificatie Projecten

179.844

181.470

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN

179.844

181.470

Werkelijk
2015-2016

Begroot
2015-2016

Rentebaten en lasten
Rentebaten :
Rente deposito's en spaarrekening bank

35

-

Totaal rentebaten en lasten

35

-
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