
	

	

Jaarverslag 2019, Stichting SMAAK 
 
Pop-up Museum SMAAK 
De stichting SMAAK heeft het concept van het Pop-up Museum SMAAK 
ontwikkeld en getest. Vanaf 2015 organiseerde ze jaarlijks het Pop-up 
Museum SMAAK. Vanaf 2018 organiseert ze zelf geen Pop-up Museum 
meer, maar biedt ze de mogelijkheid aan andere organisaties om met een 
licentie van SMAAK een Pop-up Museum te organiseren. In 2018 heeft ze 
een licentie verstrekt. In 2019 is deze werkwijze geëvalueerd. 

 

Nieuwe projecten 
Omdat de stichting in 2019 niet meer zelf een Pop-up Museum 
georganiseerde, was er gelegenheid voor het ontwikkelen van nieuwe 
plannen. Binnen de SMAAK was de wens om, naast het bereik van ouderen, 
ook in te zetten op het bereiken van jongeren. Dit leidde tot het ontwikkelen 
van twee nieuwe projecten. 

Magazine Now Our World 

Eind 2018 heeft de directie van SMAAK deelgenomen aan een conferentie 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel van de conferentie was het 
stimuleren van samenwerkingen tussen Nederlandse en Duitse 
kunstorganisaties. SMAAK heeft kennisgemaakt met Ongoing Project, een 
kunstcollectief in Leipzig dat veel ervaring in het werken met jongeren heeft. 
Deze organisatie wilde leren hoe ze senioren kan bereiken. Voor SMAAK 
bleek het interessant haar kennis hierover te delen, en zelf te leren hoe ze 
juist jongeren kan bereiken. In 2019 werden de mogelijkheden voor 
samenwerking met deze partner onderzocht. Dit gebeurde door middel van 
het ontwikkelen van een concept voor een nieuw project voor jongeren en 
ouderen: het internationale Magazine Now Our World. Dit is een 
kunsteducatief project waarin jongeren en ouderen gezamenlijk en onder 
begeleiding van kunstenaars een magazine over het thema Wonen maken. In 
2019 is een pilot uitgevoerd om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen 
de twee organisaties het beste vorm kon krijgen en op welke wijze het project 
succesvol vanaf 2020 opgezet kan worden. Voor de financiering ervan heeft 
SMAAK een succesvolle fondsaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie 
gedaan.  

All Move2Groove 

Met het dans/muziek project All Move2Groove wil SMAAK jonge 
Nieuwkomers, een specifieke groep jongeren, ondersteunen. Jonge 
Nieuwkomers die onderwijs volgen op de taalschool gaan samen met 
leerlingen van een “witte” school een korte voorstelling bodypercussie 
maken. Hiervoor nodigt SMAAK de choreograaf/performer bodypercussie 
Santi Serratosa uit Barcelona uit. Het uitgangspunt van het project is dat door 
concrete samenwerking en gezamenlijk beleven van plezier en resultaat, de 



	

	

twee zeer verschillende groepen jongeren elkaar beter leren kennen. Dit 
draagt bij aan het vergroten van onderling begrip. Het biedt ook de 
mogelijkheid aan jonge Nieuwkomers om hun sociale netwerk in Nederland 
uit te breiden. Het project is opgezet in 2019 en zal plaatsvinden in 2020. All 
Move2Groove is een van de 20 projecten die eind 2019 door het VSB Fonds 
zijn geselecteerd uit ruim 200 inzendingen die zijn gedaan in het kader van 
haar donatieprogramma gericht op het tegengaan van discriminatie en 
vooroordelen. De aanvraag voor donatie die SMAAK bij het VSB Fonds heeft 
gedaan, is volledig gehonoreerd. 

 

Bestuur 
Het bestuur van de stichting SMAAK is in 2019 zes maal bij elkaar gekomen. 
Aan het eind van het jaar is er een bestuurswisseling geweest.  

 

Marketing en Communicatie 
De stichting SMAAK heeft een eigen website.  

 

Vooruitblik 
Na een jaar van reflectie en experiment, is de stichting SMAAK een nieuwe 
weg ingeslagen. Er zijn nieuwe projecten ontwikkeld en er worden meerdere 
doelgroepen bereikt. De pilot Magazine Now Our World krijgt een vervolg in 
een groter project.  

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 



(in euro's)

na resultaatbestemming

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2018 31-12-2019

Vorderingen Eigen Vermogen

Stichtingskapitaal 0 0

Nog te ontvangen fondsbedragen 0 0 Algemene reserve 720 700

Nog te ontvangen bedragen 5.000 0

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 720 700

Totaal vorderingen 5.000 0 Overige schulden 14.710 15.926

Liquide middelen 10.430 16.625

TOTALE  VLOTTENDE ACTIVA 15.430 16.625 TOTALE KORTLOPENDE SCHULDEN 14.710 15.926

TOTALE ACTIVA 15.430 16.625 TOTALE PASSIVA 15.430 16.625

 

 3



(in euro's )

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2019 2019

BATEN

Inkomsten uit licenties 10.000 0

TOTALE OPBRENGSTEN 10.000 0 0

Bijdragen

Fondsen 0 0 7.400

Giften 0 0

TOTALE BIJDRAGEN 0 0 7.400

TOTALE BATEN 10.000 0 7.400

LASTEN

Projectkosten 7.400

Directie 6.000

Uitvoering-marketing en kantoor 3.316 20

TOTALE Lasten 9.316 0 7.420

TOTALE LASTEN 9.316 0 7.420

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 684 -                    -20

-                    

-        

-                 -                    

EXPLOITATIERESULTAAT 684 -                    20-          
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Kasstroom uit operationele activiteiten 2019 2018

Exploitatieresultaat 20-                684              

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie in voorraden, afname resp. toename

Mutatie vorderingen, afname resp. toename 5.000 11.814

Mutatie kortlopende schulden, toename resp. afname 1.216 -12.947

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 6195 -449

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.000-           

Mutatie liquide middelen 6.195 -1.449

Liquide middelen einde boekjaar 16.625 10.430

Liquide middelen begin boekjaar 10.430 11.879         

Mutatie liquide middelen 6.195 -1.449
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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  2019

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA 2018 2019

Overige vorderingen

Nog te ontvangen fondsbijdragen

VSB Fonds

K.Heinfonds

Totaal te ontvangen 0 0

-            

Nog te ontvangen bijdragen overig

-            

-            

Biezonder inz Licentie 5.000

Totaal te ontvangen 5.000 0

Liquide middelen

ING 10.421 8.616

Spaarrekening 9 8.009

10.430 16.625
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EIGEN VERMOGEN 

Stichtingskapitaal

2018 2019

Startkapitaal 0

terugbetaling A potter

terugbetaling  M Juffermans

0

Algemene reserve 35 720

Bij : resultaat 2019 685 -20

Totaal van de algemene en overige reserves per 31 december 720 700

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te betalen

Biezonder 3.054

decl M Juffermans 1.606

M.Juffermans 2017 5.289 5.289

M.Juffermans 2018 6.000 6.000

M Juffermans 2019 1.513

Vera Broos 1.500

div overig 368 18

Totaal 14.711 15.926
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

(in euro's)

Werkelijk Begroot Werkelijk

Specificatie baten 2018 2019 2019

Fondsenbijdragen

Fonds voor Cultuurparticipatie 7.400

Totaal Fondsbijdragen 0 0 7.400

 
Sponsorbijdragen

-                 
-                 

Totaal  sponsorbijdragen 0 0

Opbrengsten koffie/boekje/entree/kunst

Inkomsten uit Licenties 10.000,00      

Giften

Totaal 10.000 0 0

TOTAAL SOM DER BATEN 10.000 0 7.400
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
(in euro's)

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2019 2019

Directie  6.000 6.000

TOTAAL Directie 6.000 6.000 0

Projectkosten 7.400

Kantoor- en algemene kosten 717 20

Uitvoeringskosten -1.000

Activiteiten

Marketing en Publiciteitskosten 3.599 2.000

TOTAAL 3.316 2.000 7.420

TOTALE  LASTEN 9.316 8.000 7.420
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Pop-up Museum SMAAK 


De stichting SMAAK heeft het concept van het Pop-up Museum SMAAK ontwikkeld en 


getest. Vanaf 2015 organiseerde ze jaarlijks het Pop-up Museum SMAAK. Vanaf 2018 


organiseert ze zelf geen Pop-up Museum meer, maar biedt ze de mogelijkheid aan andere 


organisaties om met een licentie van SMAAK een Pop-up Museum te organiseren. In 2018 


heeft ze een licentie verstrekt. In 2019 is deze werkwijze geëvalueerd. 


 


Nieuwe projecten 


Omdat de stichting in 2019 niet meer zelf een Pop-up Museum georganiseerde, was er 


gelegenheid voor het ontwikkelen van nieuwe plannen. Binnen de SMAAK was de wens om, 


naast het bereik van ouderen, ook in te zetten op het bereiken van jongeren. Dit leidde tot 


het ontwikkelen van twee nieuwe projecten. 


Magazine Now Our World 


Eind 2018 heeft de directie van SMAAK deelgenomen aan een conferentie van het Fonds 


voor Cultuurparticipatie. Het doel van de conferentie was het stimuleren van 


samenwerkingen tussen Nederlandse en Duitse kunstorganisaties. SMAAK heeft 


kennisgemaakt met Ongoing Project, een kunstcollectief in Leipzig dat veel ervaring in het 


werken met jongeren heeft. Deze organisatie wilde leren hoe ze senioren kan bereiken. Voor 


SMAAK bleek het interessant haar kennis hierover te delen, en zelf te leren hoe ze juist 


jongeren kan bereiken. In 2019 werden de mogelijkheden voor samenwerking met deze 


partner onderzocht. Dit gebeurde door middel van het ontwikkelen van een concept voor een 


nieuw project voor jongeren en ouderen: het internationale Magazine Now Our World. Dit is 


een kunsteducatief project waarin jongeren en ouderen gezamenlijk en onder begeleiding 


van kunstenaars een magazine over het thema Wonen maken. In 2019 is een pilot 


uitgevoerd om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen de twee organisaties het beste 


vorm kon krijgen en op welke wijze het project succesvol vanaf 2020 opgezet kan worden. 


Voor de financiering ervan heeft SMAAK een succesvolle fondsaanvraag bij het Fonds voor 


Cultuurparticipatie gedaan.  


All Move2Groove 


Met het dans/muziek project All Move2Groove wil SMAAK jonge Nieuwkomers, een 


specifieke groep jongeren, ondersteunen. Jonge Nieuwkomers die onderwijs volgen op de 


taalschool gaan samen met leerlingen van een “witte” school een korte voorstelling 


bodypercussie maken. Hiervoor nodigt SMAAK de choreograaf/performer bodypercussie 


Santi Serratosa uit Barcelona uit. Het uitgangspunt van het project is dat door concrete 


samenwerking en gezamenlijk beleven van plezier en resultaat, de twee zeer verschillende 


groepen jongeren elkaar beter leren kennen. Dit draagt bij aan het vergroten van onderling 


begrip. Het biedt ook de mogelijkheid aan jonge Nieuwkomers om hun sociale netwerk in 


Nederland uit te breiden. Het project is opgezet in 2019 en zal plaatsvinden in 2020. All 


Move2Groove is een van de 20 projecten die eind 2019 door het VSB Fonds zijn 


geselecteerd uit ruim 200 inzendingen die zijn gedaan in het kader van haar 







donatieprogramma gericht op het tegengaan van discriminatie en vooroordelen. De 


aanvraag voor donatie die SMAAK bij het VSB Fonds heeft gedaan, is volledig gehonoreerd. 


 


Bestuur 


Het bestuur van de stichting SMAAK is in 2019 zes maal bij elkaar gekomen. Aan het eind 


van het jaar is er een bestuurswisseling geweest.  


 


Marketing en Communicatie 


De stichting SMAAK heeft een eigen website.  


 


Vooruitblik 


Na een jaar van reflectie en experiment, is de stichting SMAAK een nieuwe weg ingeslagen. 


Er zijn nieuwe projecten ontwikkeld en er worden meerdere doelgroepen bereikt. De pilot 


Magazine Now Our World krijgt een vervolg in een groter project.  


 


 


 


 


 


 
 
 
   







