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1 Structuur en activiteiten
Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Kar. Stichting Kar heeft als hoofddoelstelling om
via het beoefenen van kunst een maatschappelijk sterke en tolerante samenleving te bevorderen.
Stichting KAR is van mening dat het ontwikkelen en prikkelen van de creativiteit in ieder mens
zorgt voor een brede en daarmee empathische blik op jezelf en je omgeving. Je leert erdoor dat
er meer is dan een consumptie maatschappij en dat mooie dingen maken in hoge mate bijdraagt
aan je geluksgevoel.
We hebben een interessant jaar gehad met een aantal mooie projecten. De grootste en meest
succesvolle daarvan is het project Knutselketen. Ook zijn we samen met de Sesamacademie een
traject gestart om de missie en de visie van de Stichting te versterken. SESAM staat voor
SEnioren en SAMenleving. Stichting SESAM Academie ondersteunt maatschappelijke
organisaties en vergroot de maatschappelijke participatie van senioren. De SESAM Academie
heeft geen winstoogmerk.
Op de website www.skkek.nl is binnenkort het resultaat van deze samenwerking te lezen.

Structuur
Stichting Kar heeft een bestuur dat ongeveer om de zes weken bij elkaar komt om te
vergaderen over de gang van zaken. Onze bestuursleden in 2014 waren:
Mevr. W. Temmerman (voorzitter)
Dhr. HJ. Van Emst (secretaris)
Dhr. U.K.J. Bonjernoor (penningmeester)
Meestal zijn de vergaderingen samen met de vrijwillige projectleider die twee dagen per week
voor de stichting werkzaamheden verricht .De projectleider overlegt met het bestuur lopende of
geplande projecten en het bestuur geeft haar mening over hoe daarmee verder te gaan.

Activiteiten
Er is dit jaar een aantal projecten geweest waarbij stichting Kar heeft samengewerkt met de
gemeente Tynaarlo. Het grootste project daarvan is ‘Vries, kunstdorp van Drenthe’.
Aangezien het dorp Vries kampt met veel leegstand zochten ze naar een concept waarbij
startende ondernemers omzet-gerelateerd in een leegstaand pand hun bedrijf kunnen (op)
starten. Het bleek een concept waar én de beoogde pandeigenaar niet open voor stond en de
meeste ondernemers niet stabiel genoeg bleken. Uiteindelijk is er wel een tweetal ondernemers
uit de startgroep gestart met hun plannen. Eén bij de kringloop winkel in Vries en de andere in
een bedrijvencomplex Assen.
Stichting Kar is daarnaast actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen en activiteiten van de
werkgroep Creatieve Industrie in Tynaarlo naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van het CDA
in de raad van deze gemeente. De projectleider van Stichting KAR heeft daarbij gefungeerd als
voorzitter van de werkgroep.
Er is naar aanleiding van een zestal vergaderingen een plan van aanpak voor de Creatieve
Industrie gekomen en een structurele werkgroep onder de naam Ci-Ty met een ambassadeur.
Inmiddels is het een door de gemeente erkende topsector.
Daarnaast is er het project ‘Knutselketen’. Knutselketen beoogt restmaterialen van bedrijven
lokaal te recyclen op instellingen in de vorm van verantwoorde knutselpakketten. Het project heeft
haar pilotjaar gehad in Veendam en er zijn drie scholen en twee zorginstellingen bij betrokken
geweest. Acht bedrijven leverden hun restmaterialen.
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Het pilot project is gestart in april 2014 en liep in juli 2015 af. De deelnemers waren allen zeer
enthousiast over het concept. Eén van de scholen heeft met gemaakte kunstwerken geëxposeerd
in cultuurcentrum VanBeresteijn en een andere school is voornemens de pakketten structureel in
het lesprogramma te integreren.
Voor dit project is subsidie aangevraagd bij het CMK Groningen die als penvoerder midden in de
aanvraag gestopt is waardoor tot op heden niet bekend is of de subsidie is toegekend of niet.
Ten slotte is er in 2014 geprobeerd in Groningen en met basisscholen in Zuidlaren de
Kinderatellieroute ‘Hé hallo daar, kunstenaar in de buurt!’ te laten plaats vinden. Bij gebrek aan
subsidienten is dat afgeketst.
Wel zijn er voorbereidingen geweest om in 2015 de route met het Zernike College in Zuidlaren te
doen.

Balans per 31 december 2014

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

31-dec. 2013

31-dec. 2014

0
0
0
0
_______________ _______________
0
0
0
8.806
_______________ _______________
_______________ _______________
0
8.806
============= =============

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

VREEMD VERMOGEN
Kortlopende schulden
Belastingen en premies
Crediteuren
Overige schulden

0
3.116
0
5.083
_______________ _______________
0
8.199

0
0
0
0
0
607
_______________ _______________
0
607
_______________ _______________
0
8.806
============= =============

Jaarverslag 2014 StKar
Datum: 4 maart 2015

Pagina 4 van 10
CONCEPT

2 Resultaten rekening over 2014

Baten

2013
2014
0
12.238
_______________ _______________
0
12.238
============= =============

Lasten
Direct verwervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

0
0

2406
1632

_______________ _______________
0
4.038
============= =============
Resultaat
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3 Grondslagen van balanswaardering en
resultatenbepaling
Algemeen
Het rapport is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten. Tenzij anders is vermeld,
zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
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4 Toelichting op balans
Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Banken
NL94TRIO0197839061 (betaalrekening)
NL27TRIO2024244440 (spaarrekening)

1.806
7.000
_______________
8.806
_______________
8.806
=============
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5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Creatieve industrie
Vries leegstand
St. de hondsrug verbeeldt
LOVISIS
TOTAAL

Directe verwervingskosten (excl. Reiskosten)
COT
Kar Zl
Knutselketen
Vries
Algemeen
TOTAAL

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Bankkosten
Huisstijl
Oprichtingskosten
Website
Extern advies
TOTAAL

Jaarverslag 2014 StKar
Datum: 4 maart 2015

1436
10000
150
652
12238

12%
82%
1%
5%
100%

29
56
39
142
299
566

5%
10%
7%
25%
53%
100%

87
975
485
49
35
1632

5%
60%
30%
3%
2%
100%
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Totale direct verwervingskosten
Algemeen
Capsa Amoricum
Creatieve Industrie
Cultuur onderzoek Tynaarlo
Hondsrug verbeeldt
KAR Groningen
KnutselKeten
KraanVogels
KAR Zuidlaren
VriesLeegstand
TOTAAL ( reiskosten 1841 + directe verwervingskosten 566)

680
94
117
138
25
36
240
143
74
860
2407

Algemeen
Capsa Amoricum
Creatieve Industie
Cultuur onderzoek Tynaarlo
Hondsrug verbeeldt
KAR Groningen
KnutselKeten
KraanVogels
KAR Zuidlaren

Jaarverslag 2014 StKar
Datum: 4 maart 2015

Pagina 9 van 10
CONCEPT

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Bankkosten
Huisstijl
Oprichtingskosten
Website
Extern advies
Totaal

87
975
485
49
35

5%
60%
30%
3%
2%

1632

100%

Bankkosten
Huisstijl
Oprichtingskosten
Website
Extern advies

Jaarverslag 2014 StKar
Datum: 4 maart 2015

Pagina 10 van 10
CONCEPT

