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Stichting Omstand
Thomas J. Witteroosstraat 12
Postbus 1140
6801 BC ARNHEM

ALGMENE GEGEVENS

ACTIVITEITEN
De stichting is formeel opgericht op 19 december 2013. De activitieiten
van de stichting zijn feitelijk aangevangen per 1 januari 2014. De
stichting heeft sinds dit verslagjaar een ANBI-status.

De stichting heeft ten doel het ervaarbaar/zichtbaar maken en beïnvloeden en
organiseren en het initiëren en opzetten en ondersteunen, produceren en laten 
produceren van innovatieve projecten waarin de kunsten centraal staan en voorts 
al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

BESTUUR
De leden van het huidige bestuur zijn benoemd, het bestuur bestaat gedurende het 
verslagjaar uit:

Sacha Stibbe, voorzitter
Rob Groot Zevert, penningmeester
Willeke van Ravenhorst, secretaris

RESULTAAT EN VERMOGEN
Het dekkingsresultaat van dit boekjaar bedraagt € 1.668
Het eigen vermogen bedraagt per einde boekjaar € 1.668

VASTSTELLING
Het bestuur van Stichting Omstand heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld
in de vergadering gehouden op 11 mei 2015, te Arnhem.

Jaarrekening 2014 Stichting Omstand
ANBI Publicatie Pag. 3 / 6



BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)

31-12-2014 1-1-2014

€ €
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa -            -            
Financiële vaste Activa -            -            

-            -            

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 3.859         -            
Liquide middelen 15.764       -            

Totaal 19.623       -            

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal -            -            
Continuïteitsreserve 1.668         -            

1.668 -            

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden 17.955       -            

Totaal 19.623       -            
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2014

Baten €

OPBRENGSTEN
Subsidies, bijdragen 27.845       
Opbrengsten eigen activiteiten 154            

27.999       

Lasten

af: Directe lasten activiteiten 21.467       

Projectresultaat 6.532

af: KOSTEN
Afschrijvingen -            
Huisvestingskosten 77              
Vervoerskosten -            
Verkoopkosten 2.751         
Kantoorkosten 407            
Algemene kosten 1.658         

4.893         

Dekkingsresultaat 1.639

af: Financiële lasten 2
bij: Financiële baten 31
bij: Overige baten en lasten -            

Overschot in boekjaar 1.668
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TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor de balans

Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde
verminderd met de afschrijvingen, bepaald op basis van geschatte levensduur, 
en een vast percentage van de aanschafwaarde. 
Bij oprichting is inventaris verkregen om niet.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde, de
vorderingen waar nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Continuïteitsreserve
Na resultaatbestemming stijgt de balanspost Continuïteitsreserve met € 1.668.
Het voorstel resultaatbestemming is reeds in de balans ultimo 2014 verwerkt.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
De subsidies, bijdragen en overige opbrengsten, alsmede de uitvoeringskosten van 
de projecten hebben betrekking op de in het verslagjaar uitgevoerde projecten. 

Opbrengsten
De opbrengsten bestaan uit ontvangen subsidies, cursusgelden, deelnemersbijdragen, 
recettes, sponsoring en overige opbrengsten na aftrek van aan deze opbrengsten 
gerelateerde belastingen.

Stichting Omstand fungeert tevens als aanvrager van subsidies voor derden. Opbrengsten
en uitgaven van deze projecten zijn resultaat-neutraal in de Staat van baten en lasten 
opgenomen.

Afschrijvingen
Niet van toepassing.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten van liquide middelen en uitgegeven en ontvangen leningen.
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