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Bestuursverslag
Stichting Kunstkriebels komt voort uit de creatieve weken voor kinderen, die vanaf 2017 in de Biotoop in Haren
zijn georganiseerd. In deze weken kunnen kinderen op speelse wijze kennismaken met diverse creatieve
uitingsvormen onder leiding van kunstenaars. Deze weken zijn een groot succes. Initiatiefneemster Margriet
van den Eijnden wilde iets vergelijkbaars aanbieden, waarbij kinderen uit gezinnen met een krappe beurs ook
in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. In de tweede helft van 2019 heeft zij medestanders
gevonden en is met de voorbereidingen gestart.
Op 19 december 2019 is de Stichting Kunstkriebels opgericht met de volgende (onbezoldigde) bestuursleden:
‐
‐
‐

Riemer ten Brink, voorzitter;
Christel Elshout, secretaris;
Margreet Roevros, penningmeester.

De Stichting heeft de volgende missie, visie en doelstellingen.
Missie
Stichting Kunstkriebels streeft ernaar dat ieder kind in de samenleving, ongeacht ras, afkomst, of
geloofsovertuiging, de kans krijgt op een plezierige en speelse wijze, in een veilige en inspirerende omgeving in
aanraking te komen met verschillende uitingsvormen van kunst‐ en cultuur, in samenwerking met
professionele kunstenaars en gespecialiseerde ambachtslieden.
Visie
Kunst‐ en cultuureducatie leveren een belangrijke bijdrage aan de sociaal‐emotionele ontwikkeling van
kinderen en hun eigen kijk op de wereld. Dit krijgt vorm door middel van onze creatieve activiteiten, waar de
aandacht zich richt op het spelende kind zodat het:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

meer zelfvertrouwen krijgt;
ontdekkingen doet;
producten en prestaties deelt met anderen;
in aanraking komt met andere werelden en denkbeelden;
plezier, troost en afleiding ervaart in het creëren;
talenten onderzoekt, ontdekt en ontwikkelt;
de kans krijgt om zichzelf te laten zien en horen.

Doelstellingen
1.

Het organiseren van buitenschoolse activiteiten in het kader van kunst‐ en cultuureducatie.

2.

Kinderen uit gezinnen op of onder het bestaansminimum de kans bieden in aanraking te komen met
kunst en cultuur.

3.

Het bevorderen van talentontdekking en ‐ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur, zowel in
groepsverband als op individueel niveau.

4.

Professionele kunstenaars en gespecialiseerde ambachtslieden de kans bieden hun passie en expertise
te delen met kinderen.

Voor de realisatie van een creatieve vakantieweek voor kinderen uit de doelgroep is het volgende projectteam
aan de slag gegaan. Behoudens de projectmanager werkt het projectteam op vrijwillige basis:
‐
‐
‐

Niels de Jager, projectmanager;
Margriet van den Eijnden, artistieke leiding;
Angela Sluijsmans, projectondersteuning/website;
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‐
‐

Mariette Tjoelker, subsidieaanvragen;
Henk Roevros, fondsenwerver.

Na de activiteiten die nodig waren voor het oprichten van de Stichting, waaronder het opstellen van het
beleidsplan en het ontwerpen en inrichten van de website, is gestart met het voorbereiden van de eerste
vakantieweek. In het eerste kwartaal van 2020 heeft het projectteam veel energie gestoken in de
voorbereiding van de vakantieweek, die gepland was voor de week van 13 tot 17 juli 2020.
De voorbereiding behelsde onder meer:
‐
‐
‐
‐
‐

Het maken van afspraken met de beheerders van de Biotooplocaties in Haren (Open Kas, Vleugel F,
Pluktuin en BioLab in E);
Het samenstellen van het weekprogramma;
Het maken van afspraken met de kunstenaars en koks;
Het opstellen van een begroting;
Het leggen van contacten met mogelijke partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van
de vakantieweek (Voedselbank Groningen, Oog TV, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Wij
team Haren, Stadjerspas en Gebiedsteamleider);

Om de doelgroep te benaderen is contact gelegd met de Voedselbank Groningen en Stadjerspas.
Om de vakantieweek financieel te realiseren zijn in totaal 11 mogelijke subsidiegevers benaderd. Inmiddels
heeft het Prins Bernard Cultuurfonds een subsidie toegekend van maximaal € 3.600 en Stichting
Fondsenbeheer Welzijn Haren maximaal € 5.000. Er lopen nog gesprekken met de Gemeente Groningen, de
VDL Foundation en CareX Groningen. Van de overige 6 partijen is helaas een afwijzing ontvangen.
In de periode na maart 2020 werd de situatie vanwege de coronacrisis erg onzeker. Het projectteam heeft de
noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de vakantieweek te organiseren met inachtneming van de
maatregelen die van toepassing waren. Echter, uiteindelijk heeft het bestuur in juni 2020 in samenspraak met
het projectteam moeten besluiten om, vanwege het ontbreken van voldoende concrete toezeggingen en de
onzekerheid rondom de coronacrisis, de vakantieweek af te lasten voor 2020.
Getracht is om aan het einde van de zomervakantie 2020 een kookworkshop van een dag te organiseren voor
de doelgroep. Echter, ook deze moest wegens gebrek aan voldoende middelen en de lastige werving in
verband met de coronamaatregelen worden afgelast.
De plannen die in 2020 zijn gemaakt worden begin 2021 opnieuw bekeken en onderzocht zal worden of het
mogelijk is om de vakantieweek voor de doelgroep in 2021 wel te organiseren en uit te voeren.
Het bestuur wil het projectteam en alle anderen die geholpen hebben bij de voorbereiding van de
vakantieweek 2020 hartelijk bedanken voor hun inspanning en bijdrage.
Groningen, 31 januari 2021
Riemer ten Brink, Christel Elshout, Margreet Roevros
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Jaarrekening
BALANS 31 DECEMBER 2020
Activa

Passiva

Saldo bankrekening

‐58,25 Schulden
Eigen vermogen

Totaal

‐58,25

769,06
‐827,31
‐58,25

Toelichting op de balans
Hoewel enkele nota’s betrekking hadden op de periode 2019 worden deze toegerekend aan 2020. De balans
per 31 december 2019 wordt gesteld op nihil.
Per 31 december 2020 was er een negatief banksaldo van 58,25. Dit betreft de vaste maandelijkse bankkosten
na het openen van de bankrekening medio februari 2020 en debetrente. Om verdere rentekosten te vermijden
is het negatief banksaldo door de penningmeester tijdelijk aangezuiverd.
De schulden bestaan uit de volgende posten:
‐
‐
‐

Lening van de penningmeester voor kosten notaris en kamer van koophandel;
Lening van de artistiek leider voor de kosten van het ontwerpen van het logo;
Nog niet uitgekeerde vrijwilligersvergoedingen voor technische opzet en inrichting website.

Per saldo resteert een negatief eigen vermogen, bestaande uit het saldo van de totaal gemaakte kosten.
KASSTROOMOVERZICHT 2020
Omzet

0,00

Kosten
Notaris ‐ oprichten Stichting (2019)
Kamer van koophandel ‐ oprichten Stichting (2019)
Ontwerp logo
Domeinnaam website (gift voorzitter)
Technische opzet website (vrijwilligersvergoeding)
Inrichten website (vrijwilligersvergoeding)
Bankkosten 2020

120,06
57,00
242,00
0,00
100,00
250,00
58,25

Totale kosten

827,31

Saldo

‐827,31

Toelichting op het kasstroomoverzicht
De Stichting heeft alleen de noodzakelijke en onvermijdbare kosten gemaakt voor het oprichten en starten van
de Stichting. Er zijn geen andere verplichtingen aangegaan, dan die in deze jaarrekening zijn vermeld.
De notaris heeft alleen de out‐of‐pocket kosten gerekend en geen uren in rekening gebracht.
Vrijwilligers hebben veel tijd besteed aan het opzetten en inrichten van de website. De vergoedingen hiervoor
zijn nog niet uitgekeerd, vanwege het gebrek aan middelen.
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