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Inleiding	
	

Februari	2020	–	september	2021	
 

In	februari	2020	heeft	Stichting	ElanArt	de	kick-off	gehad	van	project	’Culture	Departure’.	Vol	

enthousiasme	zijn	we	van	start	gegaan	met	jonge	nieuwkomers	van	drie	asielzoekerscentra,	de	

studenten	van	de	HAN,	ROC,	alle	vrijwilligers	en	het	projectteam.	Tot	medio	maart	2020	zijn	we	nog	

door	kunnen	gaan	met	projectactiviteiten.	Opvolgend	werden	de	maatregelen	omtrent	Corona	

dusdanig	aangescherpt	dat	het	bestuur	in	gezamenlijkheid	met	het	COA	en	andere	samenwerkende	

partners	niet	anders	kon	dan	te	besluiten	om	alle	activiteiten	per	direct	stil	te	leggen.	
 

Wij	stonden	vanaf	dat	moment,	als	de	bevolking	van	Nederland,	voor	een	grote	uitdaging.	Samen	

sterk,	voor	iedereen	waren	het	bizarre	tijden	waar	we	op	zoek	moesten	naar	nieuwe	mogelijkheden	

en	oplossingen.	De	maatregelen	omtrent	indammen	van	het	Coronavirus	hebben	aanzienlijke	

gevolgen	voor	de	operationele	zaken	van	Stichting	ElanArt.	Desondanks	is	het	ons	gelukt	om	

wekelijks	aangepaste	activiteiten	te	organiseren	voor	jonge	asielzoekers	en	stageplekken	te	bieden	

aan	studenten	van	diverse	opleidingen.	Om	rekening	te	houden	met	de	maatregelen	hebben	wij	als	

stichting	constant	onze	activiteiten	moeten	aanpassen.	Het	ene	moment	mochten	we	wel	

activiteiten	doen,	het	andere	moment	niet.	Met	als	gevolg	dat	wij	de	einddatum	van	het	project	

moesten	uitstellen,	namelijk	van	februari	2021	naar	september	2021.		

	

Noodgedwongen	door	Corona	maatregelen	hebben	we	als	Stichting	minder	kunnen	bewegen,	maar	

desondanks	binnen	de	mogelijkheden	toch	een	concrete	stap	gemaakt	in	het	verkleinen	van	de	

afstand	tussen	de	nieuwkomers	en	de	Nederlandse	samenleving.	Dit	bracht	ons	ondanks	de	

bijzondere	tijd	met	veel	restricties	toch	ook	een	nieuwe	prachtige	kans.			
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Terugblik	februari	2020	–	september	2021		
 

We	hebben	de	afgelopen	periode,	ondanks	Corona,	toch	veel	wekelijkse	activiteiten	kunnen	

organiseren.	Het	doel	van	deze	periode	was	met	name	om,	ondanks	alle	maatregelen,	toch	

samen	te	kunnen	komen	en	samen	een	gezellige	tijd	te	beleven.	Hieronder	staat	een	

overzicht	van	de	wekelijkse	activiteiten	die	we	op	de	verschillende	AZC’s	hebben	

georganiseerd.	

	

Bestaande	locaties	

 

Terugblik	AZC	Nijmegen	

In	de	periode	dat	we	niet	te	maken	hadden	met	Corona,	hebben	we	de	jonge	asielzoekers	

wekelijks	mee	kunnen	nemen	naar	de	Hogeschool	van	Arnhem	en	Nijmegen.	De	activiteiten	die	

we	hier	hebben	kunnen	organiseren	zijn	o.a.	dramaworkshops,	muziekworkshops	en	beeldende	

workshops.	De	opleiding	Social	Work	heeft	Stichting	ElanArt	vanaf	dit	jaar	meegenomen	in	het	

curriculum,	dit	betekent	dat	wij	onderdeel	zijn	gemaakt	van	het	onderwijs.	Dit	hebben	we	te	

danken	aan	de	jarenlange	samenwerking	met	de	HAN.	Met	de	opkomst	van	vele	maatregelen	

omtrent	Corona	mochten	we	een	tijd	lang	niet	meer	naar	de	Hogeschool	van	Arnhem	en	

Nijmegen.	In	die	periode	hebben	we	gebruik	mogen	maken	van	het	voetbalveld	achter	het	AZC	

Nijmegen,	waar	wij	wekelijks	sportieve	activiteiten	hebben	georganiseerd.		

	

Terugblik	AZC	Grave	

Op	AZC	Grave	hebben	we	wekelijks	sportieve	activiteiten	kunnen	organiseren.	Daarnaast	is	een	

groep	muzikanten	van	het	AZC	samen	met	Social	Work	studenten	en	Muziektherapie	studenten	aan	

de	slag	gegaan	om	een	rapproductie	te	maken.	Inmiddels	hebben	ze	al	een	aantal	nummers	af	en	zijn	

zelfs	al	op	Open	Source	Radio	geweest!	(zie	pagina	4)	
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Terugblik	AZC	Elderhoeve	

Voor	de	uitbraak	van	het	Coronavirus	konden	we	voor	onze	activiteiten	met	bewoners	van	AZC	

Elderhoeve	terecht	in	de	recreatiezaal	van	het	AZC	en	bij	het	ROC	Nijmegen.	Maar	sinds	de	

maatregelen	aangescherpt	zijn	konden	we	op	beide	locaties	niet	meer	terecht.	We	gingen	met	alle	

teamleden	en	studenten	op	zoek	naar	een	externe	locatie	voor	onze	activiteiten.	We	hebben	gelijk	

contact	gezocht	met	verenigingen,	sportvelden	en	gymzalen	in	de	buurt	van	het	AZC.	Gelijk	kregen	

we	een	positieve	reactie	van	vereniging	Eldenia	in	Arnhem.	Zo	gezegd,	zo	gedaan.	Vanaf	dat	moment	

maken	we	heel	graag	wekelijks	gebruik	van	de	faciliteiten	van	de	vereniging.		

	

	
	

	

Nieuwe	locaties	(Arnhem,	Overloon,	Leersum)		

Stichting	ElanArt	kreeg	in	de	maand	oktober	2020	de	uitnodiging	om	ook	op	deze	nieuwe	locaties	

activiteiten	te	organiseren.	Op	dat	moment	stonden	we	met	de	vraag	hoe	wij	eventueel	iets	voor	

deze	locaties	zouden	kunnen	betekenen.	Hier	en	daar	hebben	we	tijdens	en	na	de	lockdown	een	

aantal	dingen	voor	de	jongeren	kunnen	organiseren	zoals	muziek,	schilderen	en	sport.	We	hopen	dat	

we	het	komende	projectjaar	genoeg	financiële	middelen	binnen	halen	om	dit	kunnen	blijven	doen.		
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Uitstapjes	en	evenementen	
	

Presentatie	International	Week	HAN		(3	februari	2021)	

Het	thema	van	de	International	Week	2021	op	de	HAN	

was	Unchain.	Tijdens	deze	workshop/presentatie	van	

ElanArt	wilden	we	de	situatie	op	dit	moment	(Covid-19)	

vergelijken	met	het	leven	van	een	vluchteling.	Wat	dit	

met	elkaar	gemeen	heeft	is	dat	we	nu	allemaal	beseffen	

hoe	het	is	om	je	familie,	vrienden	en	naasten	te	moeten	

missen	en	niet	te	kunnen	zien.	Hoe	ervaart	men	het	om	

alleen	via	Social	Media	contact	te	hebben?	De	

bedoeling	van	deze	vergelijking	was	om	studenten	

bewust	te	laten	worden	van	de	situatie	waarin	

vluchtelingen	zich	bevinden	als	het	gaat	om	heimwee	

en	het	gemis	van	je	familie,	land,	etc.	en	vervolgens	

meer	ruimte	te	creëren	voor	wederzijds	begrip.	Tijdens	

de	workshop	gingen	studenten	van	de	HAN	in	gesprek	

(online	en	offline)	met	bewoners	van	het	AZC	en	

deelden	hun	ervaringen.		

	

Youtube	link:	

https://www.youtube.com/watch?v=q0yQePuW5a4	

	

	
	

Introductiedag	AZC	Leersum	–	2	juni	2021	

Op	2	juni	2021	heeft	ElanArt	een	evenement	georganiseerd	ter	introductie	van	de	activiteiten	die	

ElanArt	op	AZC	Leersum	gaat	organiseren.	Daarnaast	was	dit	een	gelegenheid	om	de	bewoners	beter	

te	leren	kennen	en	te	zien	wat	voor	talenten	er	op	het	AZC	aanwezig	zijn.	Op	deze	dag	hebben	wij	

verschillende	talentvolle	mensen	leren	kennen,	van	muzikanten,	tot	grafisch	ontwerpers,	tot	

kunstenaars.	Deze	mensen	zetten	we	op	dit	moment	in	om	zelf	workshops	te	geven	aan	andere	

bewoners	van	het	AZC.		
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Voetbaltoernooi	(28	juni	2021)		

Op	28	juni	2021	heeft	ElanArt	een	voetbaltoernooi	georganiseerd	voor	vier	verschillende	AZC’s,	

namelijk	Elderhoeve,	Grave,	Overloon	en	Leersum.	Op	deze	dag	kwamen	er	80	jongeren	bij	elkaar	

om	met	elkaar	te	voetballen.	Het	was	een	hele	feestelijke	en	sportieve	dag	en	iedereen	was	blij	dat	

we	na	de	lange	lockdown	weer	iets	met	elkaar	konden	doen.	Er	was	muziek,	gezelligheid	en	lekker	

eten	en	drinken	(verzorgd	door	vrouwelijke	bewoners	van	het	AZC)	om	de	dag	mee	af	te	sluiten.		

	

	

	
Panama	Sage	op	de	radio		

Vorig	jaar	zijn	twee	van	onze	stagiairs	samen	met	een	bewoner	van	het	AZC	Grave	begonnen	met	

muziekproducties	maken.	De	samenwerking	begon	door	de	stage	van	deze	jongens	bij	ElanArt	maar	

breidde	zich	al	snel	uit	tot	elkaar	meer	en	vaker	zien,	ook	buiten	de	stage	om.	Hun	samenwerking	

beperkt	zich	dus	niet	tot	de	stage	momenten	van	deze	jongens	maar	daarbuiten	zijn	ze	ook	actief	

met	elkaar	bezig	om	mooie	nummers	te	maken.	Onlangs	zijn	ze	uitgenodigd	om	op	de	radio	(Open	

Source	Radio)	op	te	komen	treden.	Dit	was	een	super	mooie	kans	en	een	leuke	opstap	voor	deze	

jongens	om	verder	te	gaan	met	hun	muziek.		

	

Youtube	link:	https://youtu.be/dNgrdyiUYVY	
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Pretparken	
Stichting	ElanArt	organiseert	culturele	en	kunstzinnige	

projecten	voor	jonge	vluchtelingen	in	Nijmegen,	Grave,	

Elderhoeve,	Leersum	en	Overloon	met	als	doel	ze	meer	van	

de	samenleving	en	de	Nederlandse	cultuur	te	laten	proeven.	

Wat	het	afgelopen	half	jaar	onmogelijk	leek.	Vanwege	Covid-

19	is	men	letterlijk	opgesloten	geraakt	in	zijn	of	haar	kamertje	

op	het	asielzoekerscentrum	ergens	in	het	land.		

	

We	constateren	dat	er	juist	nu	ontzettend	veel	behoefte	is	om	

outdoor	evenementen	en	uitstapjes	te	doen.	Daarom	lag	de	

afgelopen	periode	hier	onze	focus	op,	aangezien	de	jonge	

asielzoekers	nergens	naartoe	konden	en	letterlijk	“vast”	zaten	

op	het	AZC.	Daarom	deden	we	vanuit	ElanArt	een	

behoefteonderzoek	en	daar	kwam	uit	dat	jonge	asielzoekers	

heel	graag	een	keer	een	pretpark	wilden	bezoeken.	Zo	gezegd	

zo	gedaan..	

	

	

	

	

Toverland	AZC	Nijmegen	–	30	juli	2021	
Op	vrijdag	30	juli	2021	namen	we	vijftig	jonge	asielzoekers	van	het	AZC	Nijmegen	mee	naar	

attractiepark	Toverland.	Het	was	een	heerlijke	zonnige	dag	waarin	de	jongeren	de	hele	dag	hebben	

kunnen	genieten	van	het	park	en	van	elkaar.			

	
Chaima	(bewoonster	AZC	Nijmegen):	“It	was	a	good	experience	and	we	learned	how	to	take	care	for	

each	other.	It	was	very	fun	and	a	good	feeling	because	we	were	all	together.”		

	

Khairi	(bewoner	AZC	Nijmegen):	“Het	was	een	prachtige	dag	en	we	hadden	veel	plezier.”	
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Toverland	AMV	Overloon	–	16	augustus	2021		
Op	maandag	16	augustus	namen	we	vijftig	Alleenstaande	Minderjarige	Vluchtelingen	(AMV)	mee	

naar	attractiepark	Toverland.	Wat	hebben	deze	jongeren	genoten!		

	

Dani	(bewoner	AZC	Overloon):	“Het	was	zó	leuk	en	het	ging	super	goed	met	iedereen	samen.”		

	

Sohel	(bewoner	AZC	Overloon):	“It	was	a	very	very	nice	day.	We	enjoyed	ourselves	a	lot.	Being	with	all	these	

nice	people	was	truly	amazing.	Thank	you	so	much	for	this	wonderful	day,	I	really	hope	we	can	go	again	and	

again	and	again!”		

	

			

	

Walibi	AMV	Grave	–	27	augustus	2021		
Op	vrijdag	27	augustus	2021	namen	we	vijftig	Alleenstaande	Minderjarige	Vluchtelingen	(AMV)	mee	

naar	attractiepark	Walibi.	De	dag	begon	met	een	beetje	regen	maar	al	snel	kwam	de	zon	tevoorschijn	

en	konden	de	jongeren	genieten	van	een	onvergetelijke	dag!	

	
Lieke	Berris	(COA	medewerker	AZC	Grave):	‘’Mede	dankzij	Elanart	was	het	mogelijk	om	samen	met	

de	jongeren	naar	Walibi	te	gaan.	Wat	hadden	ze	er	zin	in	en	wat	was	het	een	opkomst	van	het	aantal	

jongeren!	Sommige	jongeren	keken	hun	ogen	uit,	het	was	de	eerste	keer	dat	zij	een	pretpark	

bezochten.	Dit	maakte	niet	dat	zij	nergens	ingingen,	want	zodra	zij	een	achtbaan	hadden	geprobeerd	

kregen	ze	de	smaak	goed	te	pakken	en	wilde	ze	de	achtbanen	het	liefste	allemaal	uitproberen.	De	

jongeren	kijken	terug	op	een	erg	geslaagde	dag,	ze	bedankten	meerdere	malen	voor	dat	dit	mogelijk	

was.’’	

	

Mohammad	(bewoner	AZC	Grave):	“Wat	was	het	een	ontzettend	leuke	dag!	Ik	heb	veel	verschillende	

mensen	leren	kennen	en	we	hadden	heel	veel	plezier	samen.	Ik	was	nog	nooit	in	een	achtbaan	

geweest.	De	eerste	keer	in	de	achtbaan	vond	ik	een	beetje	spannend,	de	tweede	keer	werd	het	

minder,	de	derde	keer	nog	minder	en	de	vierde	keer	kon	ik	helemaal	relaxen	en	een	kopje	thee	

drinken.”		
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Vooruitblik	
	

My	Face	–	december	2020	t/m	december	2021	

In	de	afgelopen	tijd	hebben	we	een	team	samen	kunnen	stellen	van	creatieve	bewoners	van	

verschillende	AZC’s	waarin	diverse	kunstdisciplines	samen	komen.	Zoals	tekenen,	fotografie,	filmen	

en	muziek.	De	intentie	is	dat	wij	door	middel	van	genoemde	disciplines	de	bewoners	van	het	AZC	een	

gezicht	willen	geven.	Dit	project	is	in	december	2020	van	start	gegaan	en	de	voorbereidingen	zijn	in	

volle	gang.	De	lockdown	heeft	het	project	een	beetje	vertraagd,	maar	nu	alles	weer	meer	open	mag	

kunnen	wij	ook	weer	aan	de	slag	met	dit	project.		

	

Zonder	Pinnen	Rijkdom	Binnen	–	september	2021	t/m	juni	2022	

Zonder	Pinnen	Rijkdom	Binnen	is	een	project	van	Stichting	ElanArt	in	samenwerking	met	het	ROC	

(Praktijkleercentrum)	en	de	Hogeschool	van	Arnhem	en	Nijmegen.	In	dit	project	staan	verschillende	

leerelementen	centraal:	ontmoeten,	kennismaken	met	diversiteit	en	talenten	ontdekken,	

ontwikkelen	en	inzetten	voor	maatschappelijke	doelen.	De	nieuwkomers	zetten	hun	culturele	

tradities	en	talenten	in	en	dragen	deze	als	bruidsschat	mee	voor	de	ontmoeting	met	de	Nederlandse	

samenleving.	Mede	hierdoor	ontstaat	er	ruimte	voor	studenten	om	kennis	te	maken	met	het	aanbod	

in	culturele	diversiteit.	Gedurende	het	project	werken	alle	betrokkenen	samen	aan	het	ontwikkelen	

van	nieuwe	concepten.	Bijdragen	aan	maatschappelijke	doelen	staan	in	deze	concepten	centraal.	Het	

thema	is	geïnspireerd	door	de	kern	van	het	project;	culturele	diversiteit	als	inspiratiebron	om	

hiermee	talenten	te	ontwikkelen	en	ontdekken.	Om	deze	vervolgens	belangeloos	in	te	zetten	om	

anderen	een	stap	verder	te	helpen	en	verrijken.	Hierbij	speelt	geld	geen	rol.	Als	stichting	

beschouwen	wij	de	culturele	diversiteit	als	rijkdom	om	mede	hierdoor	te	kunnen	groeien,	

ontwikkelen	en	leren	van	elkaar.		
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Geach t bestuur, 

Hi erbi j  brengen wi j  u rapport ui t omtrent de j aarrek eni ng 2020 van de door u bestuurde sti ch ti ng. 

I nl ei di ng 

Ingevolge de door u verstrek te opdrach t bi eden wi j  u bi j  deze aan: de j aarrek eni ng 2020 van Sti ch ti ng ElanArt 
gevesti gd aan de De Ruyterstraat 30 to Weurt. 

Algemeen 

De organi sati e i s als sti ch ti ng op 21 februari  2013 opgeri ch t en h eeft met name als doelstelli ng: 

De sti ch ti ng stelt zi ch  ten doel de soci ale coh esi e tussen mensen i n straten, wi j k en, buurtsch appen, dorpen en 
steden, i nstelli ngen en bedri j ven to sti muleren en to bevorderen, i n Ni j megen en omgevi ng, maar zek er ni et beperk t 
tot di t geografi sch  gebi ed. 
De sti ch ti ng trach t h aar doel to berei k en met alle daartoe geoorloofde mi ddelen, zoals door h et organi seren van 
acti vi tei ten i n de breedste vorm, maar met name op h et sni j vlak  van k unst en cultuur. 

De sti ch ti ng staat i ngesch reven bi j  de Kamer van Kooph andel to onder dossi ernummer 57470707 en i s statutai r 
gevesti gd to Weurt. 

Bestuurssamenstelli ng per 31 j anuari  2021 

Samensteller: K. Coenraad-Th i j s 

Voorzi tter: mevrouw A.P.J. Kersten 
Secretari s: mevrouw I. Roeleveld 
Penni ngmeester: de h eer G. Salabat 
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Sti ch ti ng ElanArt 
gevesti gd to Weurt 

Jaarverslag 

Samenstelli ngsverk lari ng van de accountant 

Aan: h et bestuur van de sti ch ti ng 

De j aarrek eni ng van Sti ch ti ng ElanArt to Weurt i s door ons samengesteld op basi s van de van u gek regen i nformati e. 

De j aarrek eni ng bestaat ui t de balans per 31 j anuari  2021 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbi j  
h orende toeli ch ti ng. In deze toeli ch ti ng i s onder andere een overzi ch t van de geh anteerde grondslagen voor fi nanci ele 
verslaggevi ng opgenomen. 

Deze same nstelli ngsopdrach t i s door ons ui tgevoerd volgens Nederlands rech t, waaronder de voor accountants 
geldende Standaard 4410, 'Samenstelli ngsopdrach ten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwach t dat wi j  u 
ondersteunen bi j  h et opstellen en presenteren van de j aarrek eni ng i n overeenstemmi ng met Ti tel 9 Boek  2 van h et 
Burgerli j k  Wetboek  (BW). Wi j  h ebben daarbi j  onze desk undi gh ei d op h et gebi ed van admi ni strati eve verwerk i ng en 
fi nanci ele verslaggevi ng toegepast. 

Bi j  een samenstelli ngsopdrach t bent u er verantwoordeli j k  voor dat de i nformati e k lopt en dat u ons alle relevante 
i nformati e aanlevert. Wi j  h ebben onze werk zaamh eden, i n overeenstemmi ng met de daarvoor geldende regelgevi ng, 

dan ook  ui tgevoerd vanui t de veronderstelli ng dat u aan deze verantwoordeli j k h ei d h eeft voldaan. Als slotstuk  van onze 
werk zaamh eden zi j n wi j  door h et lezen van de j aarrek eni ng globaal nagegaan dat h et beeld van de j aarrek eni ng 
overeenk wam met onze k enni s van Sti ch ti ng ElanArt. Wi j  h ebben geen controle- of beoordeli ngswerk zaamh eden 
ui tgevoerd di e ons i n staat stellen om een oordeel to geven of een conclusi e to trek k en met betrek k i ng tot de 
getrouwh ei d van de j aarrek eni ng. 

Bi j  h et ui tvoeren van deze opdrach t h ebben wi j  ons geh ouden aan de voor ons geldende relevante eth i sch e 
voorsch ri ften i n de Verordeni ng Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebrui k ers van deze 
j aarrek eni ng mogen er dan ook  vanui t gaan dat wi j  de opdrach t professi oneel, vak bek waam en zorgvuldi g, i nteger en 
obj ecti ef h ebben ui tgevoerd en dat wi j  vertrouweli j k  omgaan met de door u verstrek te gegevens. 

\ / .J h +' 'L }2 qq̂  $4m~i  i nSt~i i i i i ~uv~'dr uck +  en de vi Gvo ve, vv~i  men vv i~ i a~ Haar v oor Vul i  i i aucrc weli G ni i ig vp aar u ci  i  r 2i nv~i ~u~ Vui  i  oc:~ i  y N j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-  J 

www.nba.nl/ui tleg-samenstelli ngsverk lari ng. 

Molenh oek ,121 ok tober 2021 

Accountan 4?n toor P . Heri ngs 

~LL 
P.J. Heri n / A/~ VA Samensteller: K. Coenraad-Th i j s 

Accountant/AdMi ni strati e consulent 
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Stich ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Jaar ver sl ag 

Financiele positi e 
(in euro's) 

31-01-2021 31-01-2020 

Ter analyse van de fi nanciele positi e di ent de volgende opstelling: 

Op k orte termi j n besch i k baar 

Li qui de mi ddelen 65.195 36.824 

Vorderingen en overlopende activa 1.000 6.000 

Kortlopende sch ulden en overlopende passiva (26.727) 

Werk k api taal 59.995 16.097 

Vastgelegd op lange termi j n 

Materiele vaste activa 3.339 7.630 

Gefinancierd met op lange termi j n besch i k bare mi ddelen 63.334 23.727 

Deze fi nancieri ng vond plaats met: 

Ei gen vermogen 63.334 23.727 

63.334 23.727 

Het werk k api taal i s i n 2020 gestegen met € 43.898 ten opzich te van 2019, h etgeen als volgt wordt gespecifi ceerd: 

2020 

Afname k ortlopende sch ulden en overlopende passiva 20.527 

Afname vorderingen en overlopende activa 
Toename li qui de mi ddelen 28.371 

43.898 

De li qui de mi ddelen zi j n i n 2020 toegenomen met € 28.371 ten opzich te van 2019, h etgeen nader gespecifi ceerd wordt 

i n h et k asstroomoverzich t op pagina 24. 

NBA 5 ~~ 



Stich ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Jaar ver sl ag 

Grafisch e weergave fi nanciele positi e 

De onderstaande grafiek  geeft de verh oudi ngen weer tussen de versch i llende onderdelen van zowel de activa als de 
passiva. Tevens geeft de grafiek  i nzi ch t met welk e delen van h et totale vermogen (passiva), de onderdelen van de 
activa worden gefinancierd. 

31 JANUARI 2021 
ACTIVA _ MATERIELEVASTE PASSIVA 

VORDERINGEN ACTIVA 
1% 2% 

1~ 

III 
1 

EIGEN VERMOGEN 

LIQUIDE MIDDELEN 46% 

47% \  

-KORTLOPENDE 
SCHULDEN... 

31 JANUARI 2020 

ACTIVA PASSIVA 
MATERIELE VASTE 

ACTIVA 
8% 

VORDERINGEN 
6% 

EIGEN VERMOGEN 
24% 

LIQUIDE MIDDELEN 
36% 

KORTLOPENDE 
SCHULDEN 

\  26% 
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Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Jaarverslag 

Besprek i ng van de resultaten 
(in euro's) 

Aan de h and van de opgenomen staat van baten en lasten k unnen de resultaten over 2020 en 2019 als volgt i n euro's 
en procenten van de baten worden weergegeven: 

 

2020 

 

2019 

  

In % van de In % van de 

 

€ baten € baten 

Baten 76.650 100,0 72.523 100,0 

Baten -/- di recte lasten 76.650 100,0 72.523 100,0 

Afsch ri j vi ngsk osten 4.291 5,6 4.107 5,7 
Overige personeelsk osten 24.898 32,5 43.381 59,8 
Kantoork osten 431 0,6 - -

 

Autok osten 2.724 3,6 4.099 5,7 
Algemene k osten 4.515 5,9 17.867 24,6 

Som der exploi tati elasten 36.859 48,2 69.454 95,8 

Exploi tati eresultaat 39.791 51,8 3.069 4,2 

Fi nanciele baten en lasten 

    

Resultaat 39.607 51,6 2.863 3,9 

De specifi cati e van de toename van h et resultaat van € 36.744, ten opzich te van 2019, i s als volgt: 

    

2020 

 

Toename baten -/- di recte lasten 

   

4.127 

Toename afsch ri j vi ngsk osten 

  

184 

 

Afname overige personeelsk osten 

  

(18.483) 

 

Toename k antoork osten 

  

431 

 

Afname autok osten 

  

(1.375) 

 

Afname algemene k osten 

  

(13.352) 

 

Per saldo afname som der exploitati elasten 

   

(32.595) 

Toename exploi tati eresultaat 

   

36.722 

Toename fi nanciele baten en lasten 

   

22 

Toename resultaat 

   

36.744 



Stich ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Jaarverslag 

Grafisch e weergave besprek i ng resultaten 

(in euro's) 

De onderstaande grafiek en geven, li nk s, de verdeling van de baten -/- di recte lasten naar k osten en resultant weer, en 
rech ts de verdeling van de som der exploitati elasten naar de versch i llende onderdelen. 

BATEN -/- DIRECTE LASTEN 

76.650 

72.523 

2019 2020 

VERDELING BRUTOMARGE 
NAAR KOSTEN EN RESULTAAT 

72.523 76.650 

~ SOM DER EXPLOITATIELASTEN 

~ FINANCIEEL RESULTAAT 

~ RESULTAAT 

SOM DER EXELOo pTATIELASTEN 
69.454 

36.859 

2019 2020 

F_F:DELI C~ I}FDRIJFSKOOSTE 

69.454 36.859 

~ OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 



Stich ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Jaarverslag 

Meerjarenoverzich t 
(in euro's) 

BALANS 

Materiele vaste activa 

Vaste activa 

Vorderingen en overlopende activa 
Li qui de mi ddelen 

Vlottende activa 

31-01-2021 31-01-2020 31-01-2019 
n /i  /1 Ii  l.nn A A - 

3.33y /.b~U 11. ti t-

 

1.000 6.000 15.250 
nr Anr nn -A AA nnc 

[Z.aLSZ. AVMMA~41IVIOGI 

 

bU.b34 5U.404 43.UZZ 

Eigen vermogen 63.334 23.727 20.864 

Kortlopende sch ulden en overlopende 6.200 26.727 22.158 
passiva 

    

69.534 50.454 43.022 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 2019 2018 

Baten -/- di recte lasten 76.650 72.523 80.540 

Afsch ri j vi ngsk osten 4.291 4.107 4.016 

Overige personeelsk osten 24.898 43.381 53.211 

Kantoork osten 431 - 32 

Autok osten 2.724 4.099 3.398 

Algemene k osten 4.515 17.867 15.412 

Som der exploitati elasten 36.859 69.454 76.069 

Exploitati eresultaat 39.791 3.069 4.471 

Rentelasten en soortgeli j k e k osten x184) (205) (208) 

Fi nanciele baten en lasten (184) (206) (208) 

 

Resultaat 39.607 2.863 4.263 

NBA 



Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Jaarverslag 

Kengetallen 
(i n euro's) 

2020 2019 

Baten- en acti vi tei tenrati o's 

De post'Baten' i s de verk oopwaarde van de geleverde producten en di ensten, i nclusief 
de mutatie onderh anden werk . Eventueel verleende k orti ngen zi j n h i erop i n mi ndering 
gebrach t. Het k engetal Baten per medewerk er' i s afgeleid door de baten to delen door 
h et opgegeven aantal medewerk ers. 

Baten 76.650 72.523 

Batengroei  per j aar i n procenten 5,7% 

Rentabi li tei t 

  

Gemi ddeld ei gen vermogen 43.531 22.296 

Gemiddeld totale vermogen 59.994 46.738 

Exploitati eresultaat (v66r i nterest en bui tengewone lasten) 39.791 3.069 

i n % van de baten 51,9% 4,2% 

i n % van h et gemiddeld ei gen vermogen 91,4% 13,8% 

i n % van h et gemiddeld totale vermogen 66,3% 6,6% 

Resultaat 39.607 2.863 

i n % van de baten 51,7% 3,9% 

i n % van h et gemiddeld ei gen vermogen 91,0% 12,8% 

i n % van h et gemiddeld totale vermogen 66,0% 6,1% 

Li qui di tei t (current rati o) 

De li qui di tei t van een sti ch ti ng wordt ui tgedruk t i n een verh oudi ngsci j fer, waarbi j  de 
vlottende activa worden gedeeld door de k oli i opelIde sch ulden. Di t ci j fcr geelt Oai I III 
welk e mate op k orte termi j n aan de fi nanciele verplich ti ngen k an worden voldaan 
zonder dat de continui tei t van de sti ch ti ng i n gevaar wordt gebrach t. In h et algemeen 
wordt een norm van 1,5 voldoende geach t. Er zi j n ech ter overige factoren waarmede 
rek eni ng di ent to worden geh ouden. Voorbeelden zi j n h et exploitati eresultaat, de aard 
van de activi tei ten, de k wali tei t van de vlottende activa en de loopti j d ten opzich te van 
de loopti j d van de k ortlopende sch ulden en de sei zoensinvloeden. 

vlottende activa 
k ortlopende sch ulden 

10,7 1,6 

10 



Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Jaarverslag 

Kengetallen 
(in euro's) 

Solvabi li tei t 

De solvabili tei t geeft aan i n welk e mate een sti ch ti ng op langere termi j n i n staat moet 
worden geach t h aar verplich ti ngen j egens derden to k unnen voldoen. Indien h et ei gen 
vermogen wordt ui tgedruk t i n een verh oudi ng tot h et totale vermogen geldt dat de 
norm 33 1/3% (of meer) i s. Indien h et ei gen vermogen wordt gesteld tegenover h et 
vreemde vermogen, geldt dat de norm 50% (of h oger) i s. 

2020 2019 

ei gen vermogen 
x 100% 91,1% 47,0% 

totaal vermogen 

ei gen vermogen 
x 100% 1.021,5% 88,8% 

vreemd vermogen 

Debi teuren 

Onder debiteuren wordt verstaan de waarde van de ui tstaande vorderingen van de 
afnemers van producten en di ensten. Op de post debiteuren i s de voorzieni ng voor 
oni nbaarh ei d i n mi ndering gebrach t. De bruto omzet i s i nclusief de i n rek eni ng 
gebrach te omzetbelasting. 

Credi teuren 

Onder crediteuren wordt verstaan de waarde van de ui tstaande sch ulden aan de 
leveranciers van producten en di ensten. 

Gemiddelde 
crediteurenstand 

crediteuren 2020 + crediteuren 2019 
2 

1.514 2.561 

Netto werk k api taal i n procenten van h et k ort vreemd vermogen 

Onder h et netto-werk k api taal wordt verstaan h et totaal van h et ei gen vermogen plus 
lang vreemd vermogen mi nus de vaste activa. Het toont h oeveel i nvesteringsruimte 
aanwezig i s of h oeveel lang vreemd vermogen besch i k baar i s voor de fi nancieri ng van 
de vlottende activa. Het werk k api taal k an ook  worden ui tgedruk t als h et saldo van de 
vlottende activa mi nus de vlottende sch ulden. Het werk k api taal i s ui tgedruk t i n 
procenten van h et k ort vreemd vermogen. Een positi ef getal geeft aan dat tegenover 
de di rect opeisbare verplich ti ngen ten mi nste evenveel k ortlopende activa staan. 

werk k api taal 
x 100% 

k ort vreemd vermogen 
967,7% 60,2% 

11 



Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Jaarverslag 

Kengetallen 
(in euro's) 

2020 2019 

Interest coverage rati o 

De i nterest coverage ratio geeft aan i n h oeverre h et exploitati eresultaat zek erh ei d bi edt 
de to betalen rente aan h et vreemde vermogen to voldoen. Indien de waarde 4 of 
h oger i s, dan i s dat een bevredigend ni veau. 

exploitati eresultaat 216,3 14,9 
rentelasten 

Rentabi li tei t van h et ei gen vermogen 

Met di t k engetal k an de rentabili tei t van h et gei nvesteerde ei gen vermogen bepaald 
worden. Het k engetal k omt tot stand door h et resultaat to relateren aan h et ei gen 
vermogen. 

resultaat 62,5% 12,1% 
ei gen vermogen 

Cash flow als percentage van de baten 

Di t k engetal i s een maatstaf voor de rentabili tei t. Aangezien de afsch ri j vi ngen en 
andere genoemde mutaties wel als lasten worden besch ouwd, maar geen ui tgaven 
met zi ch  brengen, worden ze bi j  h et exploitati eresultaat geteld. De cash flow wordt 
berek end door h et exploitati eresultaat, de afsch ri j vi ngen, de dotaties aan de reserves 

en voorzieni ngen en bi j zondere waardemutaties op to tellen en de ui tk omst vervolgens 
to relateren aan de baten. 

exploitati eresultaat + afsch ri j vi ngen en waardenmutaties 57,5% 9,9% 
baten 

Omloopsnelh ei d van h et vermogen 

De omloopsnelh ei d van h et vermogen geeft aan h oeveel k eer per j aar h et vermogen 
wordt omgezet, h etgeen i nvloed h eeft op de h oogte van de baten -/- di recte lasten. 
Een lagere omloopsnelh ei d geeft aanleidi ng tot een h ogere (noodzak eli j k e) baten -/-
directe lasten. De omloopsnelh ei d wordt berek end door de baten to relateren aan h et 

baten 1,1 1,4 
balanstotaal 

12 



Sti ch ti ng ElanArt 

gevesti gd to Weurt 

Jaarverslag 

Kengetallen 

(i n euro's) 
2020 2019 

Sch emati sch  overzi ch t van h et exploi tati eresultaat 2020 

Het exploi tati eresultaat, ad 
h et resultaat i n % van de 

€ 39.791, gedeeld door de 51,9% (A) 

baten, ad € 76.650, i s: 
baten: 

(A) vermeni gvuldi gd met (B) vormt de rentabi li tei t van h et totale vermogen: 57,2% 

De baten, ad € 76.650, 
de omloopsnelh ei d van h et 

gedeeld door h et totale 1,1 (B) 

vermogen, ad € 69.534, i s: 
vermogen: 

Molenh oek , ?l ok tober 2021 

Accountantsk an r P. eri ngs _ U  

i ~ 

P.J. Heri ng 4 VA Samensteller: K. Coenraad-Th i j s 

Accountant/Admi ni strati e consulent 
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Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Balans per 31 j anuari  2021 

ACTIEF 

(in euro's) 

Toelich ti ng 31 j anuari  2021 31 j anuari  2020 

VASTE ACTIVA 

Materi ele vaste acti va 1 

Inventaris 2.039 4.430 

Transportmiddelen 1.300 3.200 

3.339 7.630 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderi ngen en overlopende acti va 2 

Overlopende activa 1.000 6.000 

1.000 6.000 

Li qui de mi ddelen 3 65.195 36.824 

69.534 50.454 

(Samenstellingsverk lari ng afgegeven) 

14 



PASSIEF 

(in euro's) 
Toelich ti ng 31 j anuari  2021 31 j anuari  2020 

Ei gen vermogen 4 

Sti ch ti ngsk api taal 63.334 23.727 

63.334 23.727 

Kortlopende sch ulden en overlopende 5 
passi va 

Crediteuren - 3.027 

Overlopende passiva 6.200 23.700 

6.200 26.727 

69.534 50.454 

Weurt, 21 ok tober 2021 
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Stich ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Staat van baten en lasten 2020 

.01 

(in euro's) 

Baten 

Baten -/- di recte lasten 
Afsch ri j vi ngsk osten 
Overige bedri j fsk osten: 
Overige personeelsk osten 
Kantoork osten 
Autok osten 
Algemene k osten 

Som der exploitati elasten 

Exploitati eresultaat 

Rentelasten en soortgeli j k e k osten 

Fi nanciele baten en lasten 

Resultaat 

(Samenstellingsverk lari ng afgegeven) 

Weurt, 21 ok tober 2021 

2020 2019 

76.650 72.523 

76.650 72.523 
4.291 4.107 

24.898 43.381 
431 -

 

2.724 4.099 
4.515 17.867 

36.859 69.454 

J.VVJ 

(206) 

(184) (206) 

39.607 2.863 

Toelich ti ng 

6 

7 
8 
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Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Algemene toeli ch ti ng en grondslagen 
voor fi nanci ele verslaggevi ng 

Informati e over de rech tspersoon 

Naam 

Sti ch ti ng ElanArt 

Rech tsvorm 

Sti ch ti ng 

Zetel 

Weurt 

Registratienummer bi i  de Kamer van Kooph andel 

57470707 

Activi tei ten 

De organisati e h eeft als SBI-code 94996 en verrich t met name activi tei ten op h et gebied van: 
De sti ch ti ng stelt zi ch  ten doel de sociale coh esi e tussen mensen i n straten, wi j k en, buurtsch appen, dorpen en steden, 
i nstellingen en bedri j ven to sti muleren en to bevorderen, i n Ni j megen en omgeving, maar zek er ni et beperk t tot di t 
geografisch  gebi ed. 
De sti ch ti ng trach t h aar doel to berei k en met alle daartoe geoorloofde mi ddelen, zoals door h et organiseren van 
activi tei ten i n de breedste vorm, maar met name op h et sni j vlak  van k unst en cultuur. 

Vestigi ngsadres 

De Ruyterstraat 30 
6551 CJ Weurt 

Algemene grondslagen voor verslaggevi ng 

Algemeen 

In de j aarrek eni ng i s h et voorstel tot resultaatbestemming ni et verwerk t. De j aarrek eni ng i s opgesteld op basis van 
h i stori sch e k osten. De geh anteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zi j n ni et gewi j zi gd ten opzich te 
van vorig j aar en zi j n als volgt. 

Grondslagen voor de waarderi ng van acti va en passi va 

Activa en passiva 

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzi j  anders vermeld. 

Materiele vaste activa 

Inventaris 
De i nventaris wordt gewaardeerd tegen aansch afwaarde verminderd met li neai r berek ende afsch ri j vi ngen na 
i ngebrui k name, gebaseerd op de verwach te economisch e levensduur (maximaal 10 j aren). 

17 



Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Algemene toeli ch ti ng en grondslagen 
voor fi nanci ele versi aggevi ng 

Transportmiddelen 
De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aansch afwaarde verminderd met li neai r berek ende afsch ri j vi ngen na 
i ngebrui k name, gebaseerd op de verwach te economisch e levensduur (maximaal 5 j aren). 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen op k orte termi j n worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek  van een 
voorzieni ng ui t h oofde van oni nbaarh ei d. In de ci j fermatige opstelling i s een specifi cati e opgenomen van de 
vorderingen, di e een loopti j d van (anger dan een j aar h ebben. 

Li qui de mi ddelen 

De li qui de mi ddelen staan, voor zover ni et anders vermeld, ter vri j e besch i k k i ng van de onderneming en betreffen de 
di rect opeisbare vorderingen op k redi eti nstellingen en k asmi ddelen. 

Kortlopende sch ulden en overlopende passiva 

De k ortlopende sch ulden en overlopende passiva betreffen sch ulden met een loopti j d van ten h oogste een j aar en 
worden - voor zover ni et anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepali ng van h et resultaat 

Baten 

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden i n rek eni ng gebrach te bedragen, exclusief omzetbelasting, voor 
geleverde goederen en di ensten. 

Afsch ri i vi ngsk osten 

De afsch ri j vi ngsk osten op vaste activa worden berek end door mi ddel van vaste percentages van de aansch afwaarde, 
respectieveli j k  bestede k osten, gebaseerd op de verwach te economisch e levensduur, conform de grondslagen, welk e 
zi j n opgenomen onder de waarderingsgrondslagen. 

Overige bedri i fsk osten 

De overige bedri j fsk osten worden toegerek end aan de periode waarop ze betrek k i ng h ebben. 

Rentelasten en soortgeli i k e k osten 

Rentelasten en soortgeli j k e k osten worden ti j dsevenredig verwerk t, rek eni ng h oudend met de effectieve rentevoet. 

NBA 18 "̀ 



Stich ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Algemene toelich ti ng en grondslagen 
voor fi nanciele versiaggeving 

Grondslagen voor de opstelling van h et k asstroomoverzich t 

Het k asstroomoverzich t wordt opgesteld volgens de i ndi recte meth ode. 
De geldmiddelen i n h et k asstroomoverzich t bestaan ui t li qui de mi ddelen en vlottende effecten. De effecten k unnen 
worden besch ouwd als zeer li qui de beleggingen. 

Kasstromen i n vreemde valuta worden omgerek end tegen een gesch atte gemiddelde k oers. Koersversch  i  li en i nzak e 
geldmiddelen worden afzonderli j k  i n h et k asstroomoverzich t getoond. 

Wi nstbelastingen, ontvangen i nterest en ontvangen di vi denden worden opgenomen onder de operationele k asstroom. 
Betaalde i nterest en betaalde di vi denden worden opgenomen onder de fi nancieri ngsk asstroom. Betaalde i nterest k an 
ook  onder de operationele k asstroom worden opgenomen. 

De verk ri j gi ngspri j s van verworven groepsmaatsch appi j en wordt opgenomen onder de i nvesteringsk asstroom, voor 
zover betaling i n geldmiddelen h eeft plaatsgevonden. Hi erbi j  worden geldmiddelen aanwezig i n deze 
groepsmaatsch appi j en afgetrok k en van de aank ooppri j s. 

Transacties waarbi j  geen rui l van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder fi nanciele leasing, worden ni et i n h et 
k asstroomoverzich t opgenomen. De betaling van de leasetermi j nen A h oofde van h et fi nanciele leasecontract wordt 
voor h et gedeelte dat betrek k i ng h eeft op de aflossing als een ui tgave ui t fi nancieri ngsactivi tei ten aangemerk t en voor 
h et gedeelte dat betrek k i ng h eeft op de i nterest als een ui tgave ui t operationele activi tei ten. 

(Samenstellingsverk lari ng afgegeven) 

6̀. 
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Stich ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Toelich ti ng op de balans 

(in euro's) 

VASTE ACTIVA 

1)Materiele vaste activa 

Recapitulatie van de boek waarde per 31 j anuari  2020 

Aansch afwaarden 
Afsch ri j vi ngen 

Overzich t mutaties 2020 

Inventaris 
Transport-

 

middelen 

11.039 9.500 20.539 
(6.609) (6.300) (12.909) 

4.430 3.200 7.630 

Stand 31 j anuari  2020 4.430 3.200 7.630 

Afsch ri j vi ngen (2.391) (1.900) (4.291) 

Stand 31 j anuari  2021 2.039 1.300 3.339 

 

Recapitulatie van de boek waarde per 31 j anuari  2021 

   

Aansch afwaarden 11.039 9.500 20.539 

Afsch ri j vi ngen (9.000) (8.200) (17.200) 

 

2.039 1.300 3.339 

VLOTTENDE ACTIVA 

2)Vorderingen en overlopende activa 

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 

Overlopende activa 

Nadere specifi cati e van de vorderingen en overlopende activa 

Overlopende activa 

Nog to Ontvangen bi j drage "De Lach " 
Nog to Ontvangen bi j drage Culture Departure 1 

31- 01- 2021 31- 01- 2020 

1.000 6.000 

- 6.000 
1.000 -

 

1.000 6.000 

3)Liqui de mi ddelen 

NL95Rabo0300856164 65. 195 36. 824 
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Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Toeli ch ti ng op de balans 

(in euro's) 

PASSIVA 

4) Ei gen vermogen 

Recapitulatie van h et ei gen vermogen 

Sti ch ti ngsk api taal 

Nadere specifi cati e en verloop van h et ei gen vermogen 

Sti ch ti ngsk api taal 

Beg i  n k a pi taa I 
O pn a m es 

op 01-02-2020 
mi nus 

stortingen 2020 

31-01-2021 31-01-2020 

63.334 23.727 

Resultaat over Ei ndk api taal op 
de periode 2020 31-01-2021 

Stich ti ng ElanArt 23.727 - 39.607 63.334 

5) Kortlopende sch ulden en overlopende passi va 

Recapitulatie van de k ortlopende sch ulden en overlopende passiva 31-01-2021 31-01-2020 

Crediteuren - 3.027 

Overlopende passiva 6.200 23.700 

6.200 26.727 

Nadere specifi cati e van de k ortlopende sch ulden en overlopende passiva 

Credi teuren 

Crediteuren - 3.027 

Overlopende passi va 

Overige sch ulden 1.200 1.200 

Ontvangen bi j drage Culture Departure - 22.500 

Ontvangen bi j drage Culture Departure 2 5.000 -

 

6.200 23.700 

(Sam enstellingsverk lari ng afgegeven) 
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Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Toeli ch ti ng op de staat van baten en 
lasten 

(in euro's) 

2020 2019 

6)Baten 

Subsidi es 76.650 72.523 

Baten versus baten -/- di recte lasten 

2020 2019 

Baten Di recte lasten 
Marge i n % van 

Baten Di recte lasten 
Marge i n % van 

de baten de baten 

Subsidi es 76.650 - 100,0 72.523 - 100,0 

Nadere specifi cati e van de bovenstaande baten- en lastengroepen 

Subsi di es 

Gi ften 50 23 
Subsidi es De Lach  - 53.500 
Appeltjes Van Oranje (algemene subsidi e) - 19.000 
Subsidi es Culture Departure 1 72.500 -

 

Extra subsidi es project j aar 2020-2021 4.100 -

 

76.650 72.523 

7)Afsch ri j vi ngsk osten 

Afsch ri j vi ng op materiele vaste activa 4.291 4.107 

Nadere specifi cati e van de afsch ri j vi ngsk osten 

Afsch ri j vi ng op materi ele vaste acti va 

Afsch ri j vi ngsk osten bedri j fsi nventaris 2.391 2.207 
Afsch ri j vi ngsk osten transport en vervoermiddelen 1.900 1.900 

4.291 4.107 

8) Overi ge bedri j fsk osten 

Overige personeelsk osten 24.898 43.381 
Kantoork osten 431 -

 

Autok osten 2.724 4.099 
Algemene k osten 4.515 17.867 

 

32.568 65.347 
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NBA 22 



Stich ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Toelich ti ng op de staat van baten en 
lasten 

(in euro's) 

 

2020 2019 
Nadere specifi cati e van de overige be ftfsk osten 

  

Overige personeelsk osten 

  

Kosten projectleider 13.992 25.056 
Artisti ek e docenten 8.864 9.728 
Vergoeding vri j wi lli gers contract/factuur >100 732 3.540 
Rei sk osten vergoeding (fact) 1.310 4.925 
Overige projectk osten - 1 
Kosten communicati emedewerk er - 131 

 

24.898 43.381 

Kantoork osten 

  

Kantoork osten 431 - 

Autok osten 

  

Autok osten 513 1.834 
Verzek eri ng Auto en MRB 2.211 2.265 

 

2.724 4.099 

Algemene k osten 

Kleine aansch affi ngen 612 2.171 
Mark eti ngk osten (webs i te/vormgevi  ng) >100 927 6.484 
Telefoon - 371 
Admini stratiek osten 2.144 2.646 
Algemene k osten 298 538 
Events/expositi es materiaal en catering >100 534 5.657 

 

4.515 17.867 

9) Fi nanciele baten en lasten 

Rentelasten en soortgeli j k e k osten 184) (206) 

Per saldo een last / last (1 84) (206) 

Nadere specifi cati e van de fi nanciele baten en /asters 

Rentelasten en soortgeli j k e k osten 

Bankkost en 184 206 

(Samenstellingsverk lari ng afgegeven) 
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2020 

39.607 
4.291 

43.898 

(20.527) 

(15.527) 

28.371 

28.371 

2019 

 

2.863 

 

4.107 

  

6.970 

4.569 

 

9.250 

  

13.819 

 

20.789 

 

20.789 

 

16.035 

 

36.824 

Sti ch ti ng ElanArt 
gevestigd to Weurt 

Kasstroomoverzi ch t 

(in euro's) 

Operati onele acti vi tei ten 

Resultaat 
Afsch ri j vi ngsk osten 

Cash flow 

Mutatie k ortlopende sch ulden en overlopende passiva 
Mutatie vorderingen en overlopende activa 

Mutatie vlottende mi ddelen 

Kasstroom ui t operati onele acti vi tei ten 

Mutatle li qui de mi ddelen 

Beginstand li qui de mi ddelen 

Ei ndstand li qui de mi ddelen 

(Sam enstellingsverk lari ng afgegeven) 
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