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Voorbrief

Verslag over het boekjaar januari 2016 tot en met december 2016.  
Stichting KUUB in Alkmaar is een stichting, gevestigd aan het Luttik Oudorp 107 te  
Alkmaar.  
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden Dhr. B. Schouten, Dhr. E. Bromlewe en  
Mevr. A.H.P.M. van Heugten. Directeur/Bestuur is mevr. H.D. Groves. 
De hoofdactiviteit van de organisatie betreft: het bevorderen van actieve kunstparticipatie,  
het verlagen van de drempel naar kunst en cultuur en het stimuleren van cross-overs in  
kunst en cultuur in Alkmaar en omgeving. Het verrichten van alle verdere handelingen en       
het organiseren van activiteiten, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden  
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
Het boekjaar loopt van januari tot en met december.  
Dit is het eerste boekjaar van de stichting. 
Het resultaat over het boekjaar 2016 komt uit op een winst van € 179,00 en is al in  het  
kapitaal van de stichting verwerkt. 

Alkmaar, 22 februari 2017 
H.D. Groves, Directie/Bestuur 
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ALGEMEEN 
Verslag 2016 (verkort)

Amateurkunst is een bindende factor bij het behoud en in de versterking van de lokale identiteit en 

bevordert de cultuurparticipatie en cultuureducatie van de inwoners van Alkmaar. Stichting KUUB 

heeft tot doel de zichtbaarheid en de bekendheid van de amateurkunsten in de regio Alkmaar te 

vergroten. Via een online platform voor kunst en cultuur (Culturele Kaart Alkmaar) en een offline 

samenwerkingsproject (Festival KUUB) probeert Stichting KUUB de drempel naar kunst en cultuur 

te verlagen.  

Bruisend festival
Op zaterdag 4 juni (13:00 uur tot 23:00 uur) en zondag 5 juni 2016 (13:00 uur tot 19:00 uur) vond 
Festival KUUB plaats. Het festival was een meerdaags evenement bestaande uit een mix van 
workshops, demonstraties, voorstellingen, exposities en live acts. Het festival werd laagdrempelig 
neergezet om de actieve kunstbeoefening onder inwoners te bevorderen en nieuwe doelgroepen 
te prikkelen om deel te nemen aan kunst en cultuur. Ook zorgde het festival voor verbinding en 
zichtbaarheid van de verschillende culturele partijen.  

Geslaagde editie
Stichting KUUB spreekt van een geslaagde eerste editie op en rondom het Canadaplein. Zowel de 
gemeente Alkmaar als de betrokken culturele instellingen hebben zeer positief gereageerd. TAQA 
Theater de Vest, Artiance Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek Kennemerwaard hebben 
aangeven opnieuw mee te zullen werken aan een vervolgeditie. Inmiddels heeft TAQA Theater De 
Vest ook een datumvoorstel gedaan voor het jaar 2017 en heeft de gemeente Alkmaar de intentie 
uitgesproken om opnieuw het festival in 2017 financieel te ondersteunen. Stichting KUUB blijft zich 
in 2017 inzetten om amateurkunst op een ludieke wijze te presenteren en te promoten.  

Culturele Kaart Alkmaar
Dit doet zij ook middels haar online platform culturelekaartalkmaar.nl. De Culturele Kaart Alkmaar 
geeft online zichtbaarheid en bekendheid aan onder andere individuele amateurkunstenaars, 
docenten en organisaties, die elkaar en potentieel geïnteresseerden gemakkelijker kunnen vinden. 
Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven en stimulering van interesse van inwoners in het kunst- 
en cultuuraanbod. Met dit platform verbindt Stichting KUUB amateurs aan professionals en vraag 
aan aanbod. 
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Feiten en cijfers 2016
✤ Het online platform, http://culturelekaartalkmaar.nl heeft al de eerste betaalde 

aanmeldingen binnengekregen. De lancering vindt in 2017 plaats.  
✤ De Bibliotheek Kennemerwaard spreekt van 'de drukst bezochte zondag tot nu toe in 2016’  

tijdens Festival KUUB. 

✤ Artiance Centrum voor de Kunsten heeft naar aanleiding van het festival een verhoging 
geconstateerd in het aantal aanmeldingen van nieuwe cursisten. 

✤ De Facebookpagina van Festival KUUB is uitgegroeid binnen één halfjaar naar ruim 600 
likes.  

✤ In de periode tussen 27 mei 2016 en 10 juni 2016 genereerde de Facebookpagina van 
Festival KUUB een totaalbereik van meer dan 10000 views. 

✤ Ruim 600 participanten deden aan het festival mee. Het merendeel van deze deelnemers 
zijn woonachtig in Alkmaar en haar directe omgeving.  

✤ De gemeente Alkmaar heeft betrouwbare cijfers geleverd met betrekking tot het aantal 
bezoekers op het Canadaplein. Vanaf het dak van TAQA Theater De Vest zijn de 
volgende bezoekersaantallen gemeten: 
- op zaterdag 4 juni 2016 is er tussen 13:00 uur en 23:00 uur een bereik gemeten 
van 5.883 bezoekers.  
- op zondag 5 juni 2016 is er tussen 13:00 uur en 19:00 uur een bereik gemeten 
van 3.913 bezoekers. Het is helaas niet mogelijk om het aantal unieke bezoekers 
uit te filteren. Desondanks bevestigen deze aantallen dat het festival een breed 
publiek heeft weten te bereiken. Dit bereik ligt ver boven de oorspronkelijke 
doelstelling van Stichting KUUB voor het jaar 2016.  
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Bestuur

Stichting KUUB  onderschrijft de Governance Code Cultuur. 
Besturingsmodel van de organisatie = het raad-van-toezicht-model. 
Toezicht op het bestuur is de primaire rol van de Raad van Toezicht. De Governance Code Cultuur 
biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten 
de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare 
standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De code vervangt niet de plaats van de 
eigen verantwoordelijkheid binnen organisaties, maar beoogt naast het normatieve kader juist de 
kritische reflectie binnen en tussen bestuur en toezicht te stimuleren. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor intern en integraal toezicht op het beleid van de 
directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Het toezicht richt zich op de 
maatschappelijke prestaties van Stichting KUUB en de bedrijfsmatige, organisatorische en 
financiële continuïteit van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met 
de doelstelling en functie van Stichting KUUB en ze beschikken over algemene bestuurlijke 
kwaliteiten en ervaring. Daarnaast hebben ze inzicht in de complexiteit van een publieke 
organisatie die een maatschappelijke functie heeft. Belangrijke eigenschappen voor de Raad van 
Toezicht leden zijn o.a. bestuurlijke en financiële kennis, analytisch vermogen en kennis en 
ervaring met het politieke krachtenveld. 

Samenstelling van de Raad van Toezicht
Dhr. B. Schouten, voorzitter 
Mevr. A.H.P.M. van Heugten, secretaris 
Dhr. E. Bromlewe, penningmeester 
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht heeft een maximale duur van 4 jaar. Aftredende leden 
zijn herbenoembaar doch voor maximaal twee periodes van 4 jaar. Voor het rooster van aftreden 
verwijzen wij u naar de website: http://festivalkuub.nl.  

Nevenfuncties
Dhr. B. Schouten, voorzitter: Manager Verhuur Woonwaard Noord-Kennemerland
A.H.P.M. van Heugten: Dramaturg en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, 

ASCA en Theaterwetenschap.
Dhr. E. Bromlewe: Docent/Onderzoeker, vice-voorzitter deelraad Jurist Windesheim

H. Groves, Eigenaar Stadsstrand De Kade, Cultuurondernemer Artiance Centrum voor de Kunsten 
(16 uur p/w)
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JAARREKENING 2016 
Balans per 31-12-2016
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
na resultaatbestemming 

ACTIVA
Vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen - -

Liquide middelen 2084 -

2084 0

PASSIVA  

Kortlopende schulden 
Overlopende passiva 2084 -

2084 0

31-Dec-2016 31-Dec-2015



Staat van baten en lasten over 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

SALDO 2016 SALDO 2015

BATEN

Baten uit eigen fondsverwerving 31617,95 -
-

31617,95 0

LASTEN

Besteed aan de doelstellingen 29410,36 -
Beheer en administratie 1341,99 -
Kantoorlasten Algemene lasten 865,6 -

31617,95 0

Saldo van baten en lasten - -



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
Stichting KUUB heeft als doel om samen met en in aanvulling op culturele veld de versterking en 
vernieuwing van de cultuur en kunst te bevorderen. Culturele veld wil zeggen alle scheppende en 
uitvoerende kunstenaars, alsmede personen en organisaties nauw betrokken bij kunst en cultuur 
in de gemeente Alkmaar. De organisatie heeft geen winstoogmerk. 

Jaarrekeningregime 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland geldende algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. 

Grondslagen Jaarrekening
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 

op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen de 

nominale waarde. 

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

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

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. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zullen in 

toekomstige boekjaren worden voortgezet zodat de stichting een eenduidige en 

transparante vergelijking kan weergeven.  
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Grondslagen voor de waardering van de activa en de 
passiva

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt 

van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen 

onder meer ontstaan door transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met 

bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente 

belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting 

voldoende toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren. 

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 

stichting. 

Langlopende en kortlopende schulden
Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor ze moeten worden afgelost. De 

kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde en hebben een 

verwachte looptijd van maximaal 1 jaar.  
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen 

in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij 

zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang 

van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen 

worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal 

worden voldaan. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
Vorderingen 
Liquide middelen 

SNS Betaalrekening 2084 -

2084 0

PASSIVA
Nog te betalen rekening 1905 -

Overlopende passiva 179  -

2084 0

31-Dec-2016 31-Dec-2015



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
*  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

SALDO 2016 SALDO 2015

BATEN

Victoriefonds 12500,00 -

Gemeente Alkmaar online platform 5000,00 -

Fonds voor Cultuurpartipatie 5000,00 -

Prins Bernhard Cultuurfonds 4000,00 -

TAQA Cultuurfonds 2000,00 -

Gemeente Alkmaar Festival * 3000,00 -

Vermeldingen Culturele Kaart 117,95 -

31617,95 0

LASTEN

Besteed aan de doelstellingen 

Vrijwilligersvergoedingen 1664,25 -

Productiekosten 22166,32 -

Publicitietskosten 1500,77 -

Internet & website kosten 3899,84 -

Overboekingsrekening 179,18

29410,36 0

Beheer en administratie 

Bankkosten 66,39

Administratie/Vergunningskosten 1275,60 -

1341,99 0

Kantoorlasten Algemene lasten 

Kosten en vergoedingen RVT 865,60 -

865,60 0

31617,95 0

Publiciteitskosten



* De Gemeente Alkmaar heeft het festival met € 20000,00 ondersteund. Hiervoor is geen subsidie 
verleend maar is een opdracht verstrekt aan Cultuur Hippie voor de projectcoördinatie. De 
werkuren van de projectcoördinator ter grootte van € 17.000,00 zijn uit dit bedrag betaald en het 
verschil, ter grootte van € 3.000,00 is ten goede gekomen van Stichting KUUB. Stichting KUUB 
heeft in 2016 geen rechtstreekse kosten gemaakt voor de projectcoördinatie. Deze kosten vallen 
daarom buiten het boekjaar van de stichting. In 2017 zal de kostenpost projectcoordinatie wel via 
de stichting verlopen.  
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OVERIGE GEGEVENS 
Voorstel resultaatbestemming

De directie stelt voor om van de winst over 2016 ad € 179 ten gunste van het eigen 

vermogen te reserveren. Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het voorstel van 

de directie omtrent de winstverdeling in de balans verwerkt. 

Mededeling omtrent het ontbreken van een 
controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot 

controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot 

accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring. 
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Akkoordverklaring
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