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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Kar, Kunst Educatie met Kwaliteit (SKKEK). SKKEK 
heeft als hoofddoelstelling om via het beoefenen van kunst een maatschappelijk sterke en tolerante 
samenleving te bevorderen. SKKEK is namelijk 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 consumptiemaatschappij en dat mooie dingen maken in hoge 
mate bijdraagt aan je geluksgevoel. Kunst dus als gereedschap. 
 
2016 is een druk jaar geweest voor de stichting waarbij er vanaf februari met name gewerkt is aan het 
uitvoeren van een nieuw project, De Knutselkeet (www.deknutselkeet.nl). De Knutselkeet is een 
mobiele werkplaats voor scholen, zorgcentra, dorpen, buurten, festivals en evenementen en ontstaan 
uit Knutselketen. Tijdens de uitvoering van dat project merkten we namelijk dat op de meeste 
basisscholen geen enkel gereedschap meer voor kinderen aanwezig is om eens iets met wat anders 
te doen dan papier en karton. Samen met de provincie Drenthe, het K&C, Leen van Wijngaarden (de 
Maakschappij) en later tijdens het traject, de BOKD, is een projectplan gemaakt waarbij niet alleen 
scholen, maar ook dorpshuizen en verzorgingshuizen bediend kunnen worden door De Knutselkeet. 
 

 
Activiteiten 
Zoals in het voorwoord genoemd is in 2016 vooral gewerkt aan de uitvoering van het project De 
Knutselkeet.  
Na een aantal maanden hard werken om een oude bouwkeet om te bouwen tot een mooie, praktische 
werkplaats is De Knutselkeet in april tijdens een promotieweek gaan rijden. Ze heeft daarna in totaal 
19 locaties aangedaan en met 12 kunstenaars samengewerkt. Meerdere locaties hebben De 
Knutselkeet gelijk voor het volgende jaar gereserveerd waarmee dit jaar een succesvol start jaar 
genoemd mag worden. 
Naast de Provincie Drenthe en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben Stichting Albino en het Prins 
Bernhard cultuurfonds De Knutselkeet ruimhartig gesubsidieerd en later is de NAM er als 
hoofdsponsor bijgekomen waardoor veel van de plannen gerealiseerd konden worden. 
 
Daarnaast is SKKEK voor de tweede keer ingeschakeld door het Harens Lyceum Zuidlaren voor de 

Kinderatelierroute ‘Hé hallo daar, kunstenaar in de buurt!’. Het was wederom een succes waarbij al 

gelijk voor het volgende jaar een nieuwe afspraak is gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balans per 31 december 2016 

 

Balans per 31 december 2015 (na resultaat bestemming)   

     
ACTIVA 31-dec. 2014 31-dec. 2015 31-dec. 2016 

 Vlottende activa    

 Vorderingen    

 Debiteuren 0   

 Overige vorderingen en overlopende activa 0 602 297 

  _______________ _______________ _______________ 

  0 602 297 

     

 Liquide middelen 8.806 31.587 23.455 

  _______________ _______________ _______________ 

     

  _______________ _______________ _______________ 

  8.806 32.189 23.752 

  ============= ============= ============= 

     
PASSIVA    

 RESERVES EN FONDSEN    

 Continuïteitsreserve 3.116 3.116 3.116 

 Bestemmingsreserve 5.083 4.074 20.637 

  _______________ _______________ _______________ 

  8.199 7.190 23.752 

     

 VREEMD VERMOGEN    

 Kortlopende schulden     

 Belastingen en premies 0 0 0 

 Crediteuren 0 0 0 

 Overige schulden 607 24.999  

  _______________ _______________ _______________ 

  607 24.999 0 

     

  _______________ _______________ _______________ 

  8.806 32.189 23.752 

  ============= ============= ============= 
 



Resultaten rekening over 2016 

 

Staat van baten en lasten 2016    

    

 2014 2015 2016 

Baten 12.238 6.589 69.452 

 _______________ _______________ _______________ 

 12.238 6.589 69.452 

 ============= ============= ============= 

Lasten    
Direct verwervingskosten 2.406 2.327 45.623 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 1.632 6.506 8.725 

Nader te bepalen    

    

 _______________ _______________ _______________ 

 4.038 8.833 54.348 

 ============= ============= ============= 

    
Resultaat 8.200 -2.245 15.104 

 

 

 


