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1 Structuur en activiteiten 

 

Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van 2019 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 dingen maken in hoge mate 
bijdraagt aan je geluksgevoel. Kunst en creativiteit dus als gereedschap.  
SKKEK krijgt geen structurele subsidies en werkt enkel met free-lance projectleiders en 
begeleiders/kunstenaars. 
 
 
Activiteiten 
In 2019 was onze Knutselkeet inmiddels wekelijks op pad en ontwikkelden we in 
samenwerking met twee scholen van Stichting Bijeen de leerlijn ‘Maak het even!’ Deze 
leerlijn bestaat uit in totaal 40 lessen waarin vele technieken en materialen aan bod 
komen. Dit kon met subsidie van Compenta en vervolgens rolden hier weer opdrachten 
uit. Zo mochten we in september starten met het bedienen van twee technieklessen 
aan de groepen 5 en 6 op alle  scholen van Stichting Bijeen. Ze maakten robotjes en 
bootjes. Alle scholen en kinderen waren laaiend enthousiast! Ook met de 
Quintusschool in Glimmen gingen we dit jaar een structurele samenwerking van twee 
jaar aan. 
Heel vaak horen wij dat kinderen dit zo ontzettend graag doen naast alle theoretische 
vakken.  
De NAM zet onze Knutselkeet ook nog regelmatig in op scholen en festivals. Daarmee 
bereiken we in met name de provincie Drenthe honderden kinderen voor 
technieklessen. 
 
Dit jaar liep het project Dorp van de Toekomst voor de tweede keer. We noemden het 
inmiddels Mijn Dorp in de Toekomst en in dit geval zelfs ‘Knoal in de Toekomst’ want 
het speelde zich af in Musselkanaal, dat ook wel Knoal genoemd wordt. Deze keer was 
niet alleen de gemeente er actief bij betrokken in de rol van ambassadeur en jury maar 
werd het project zelfs onderdeel van een al bestaand gemeentelijk traject: de invulling 
van een collectieve ruimte. Het winnende plan, een groene kiosk, werd hetzelfde jaar 
nog gerealiseerd in deze collectieve ruimte midden in het 
dorp.(https://youtu.be/bwhQ9HhHH54). 
De jongerenwerkplaats aan de Travertijnstraat 12 in Groningen, dat inmiddels ook het 
kantooradres is geworden van de stichting, kreeg haar eerste grote klant, de 
Erasmusschool. Via deze VSO school startten in februari twee groepjes van ongeveer 
5 leerlingen tussen de 13 en 18 jaar op de woensdag- en vrijdagochtenden. Een hele 
leuke uitdaging was het om met deze doelgroep te werken. Vooral na de 
zomervakantie hadden we onze weg erin gevonden en zagen we kinderen echt 
groeien op het gebied van zelfvertrouwen en handvaardigheden. Onze tweede grote 
klant was de SKSG, een kinderopvangbedrijf met 23 locaties in Groningen. Tenslotte 
wist ook de Sterrensteen, de buurtbasisschool, ons te vinden voor structurele lessen 
aan alle groepen van hun school (vanaf groep 3). 
Er kwamen daarnaast steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd naar het lab en 
ondanks dat we wisten dat per 31 december van dat jaar de startsubsidie van de 
gemeente zou eindigen, durfden we het aan om eind 2019 een middag extra open te 
gaan. 
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Het MDT traject waar we onder de naam WALHALLAbGro aan mee deden was ook 
een leerzaam project. Met jongeren van twee andere werkplaatsen in Arnhem en 
Zutphen werkten we aan de vergroening van een schoolplein in Arnhem. De 
zogenaamde Greenbase. Met name het voortraject waarin de omgeving en de 
gebruikers werden betrokken bij het ontwerpen was voor ons nieuw en leerde ons hoe 
dit aan te pakken. Van hieruit bleven betrokken jongeren ook ‘hangen’ bij nieuwe 
projecten van SKKEK. 
In 2019 groeide het aantal betrokken free-lance en vrijwillige begeleiders naar een 
groep van 11 mensen. Een enthousiast en professioneel team dat voor de inmiddels 
vele activiteiten van SKKEK kan worden ingezet. 
 
 
Het bestuur van Stichting Kar, 
 
Harold van Emst  en Udo Bonjernoor 
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2 Balans per 31 december 2019 

 
 

Code Omschrijving Activa Passiva 

0130 Inventarissen  5.918,32 

0140 Hardware  1.898,63 

1000 Kas  45,75 

1010 Bank 7.499,19  

1011 Bank Spaarrekening 7.013,41  

1300 Debiteuren 10.016,53  

1410 
Privé-opnamen en 
stortingen 178,07  

1600 Voorbelasting 11.183,45  

1700 Crediteuren  2.926,33 

1800 
Schulden 
(kortlopend)  81,56 

2000 Kruisposten  4.717,53 

 090 Reserves   

0901 Continueiteitsreserve  3.116,00 

0902 Bestemmingsreserve  20.333,49 

 Saldo 3.146,96  

  39.037,61 39.037,61 
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3 Resultaten rekening over 2019 

 
 

Code Omschrijving Verlies Winst 

4335 Afschr. InventarissenKK 1.500,00  

4340 Afschr. Hardware KK 1.000,00  

4550 Bankkosten 67,67  

4560 Onkostenvergoedingen 1.263,02  

4760 Website 2.792,30  

4810 
Accountants- en 
administratiekosten 66,50  

4900 Betalingsverschillen 8,96  

7000 Inkopen 8.753,43  

7001 Inkoop : Knutselkeet 11.404,81  

7003 Inkoop : JongerenWerkPlaats 47.958,85  

7009 
Inkoop : Reflecteren kun je 
leren 1.235,06  

8001 Omzet : Knutselkeet  21.677,53 

8003 Omzet : JongerenWerkPlaats  45.223,58 

 Saldo verlies  9.149,49 

  76.050,60 76.050,60 
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4 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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5 Toelichting op balans 

 

Liquide middelen  

  
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd.  
Banken   
NL94TRIO0197839061 (betaalrekening) 7499 

NL27TRIO2024244440 (spaarrekening) 7013 

 _______________ 

 14.512 

  

 _______________ 

 14.512 

 ============= 
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6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

6.1 Projecten 

 

Code Omschrijving Verlies Winst 

7000 Inkopen 8.753,43  

 Project Jongeren werkplaats Project Jongeren werkplaats   

7003 Inkoop : JongerenWerkPlaats 47.958,85  

8003 Omzet : JongerenWerkPlaats  45.223,58 

 

Totaal Project Jongeren werkplaats Project Jongeren 
werkplaats 47.958,85 45.223,58 

 Project Knutselkeet Project Knutselkeet   

4335 Afschr. InventarissenKK 1.500,00  

4340 Afschr. Hardware KK 1.000,00  

7001 Inkoop : Knutselkeet 11.404,81  

8001 Omzet : Knutselkeet  21.677,53 

 Totaal Project Knutselkeet Project Knutselkeet 13.904,81 21.677,53 

 

Project Reflecteren kun je leren Project Reflecteren kun je 
leren   

7009 Inkoop : Reflecteren kun je leren 1.235,06  

 

Totaal Project Reflecteren kun je leren Project Reflecteren 
kun je leren 1.235,06 0,00 
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6.2 Kosten eigen organisatie 

 

 

Uitvoeringskosten eigenOrganisatie Uitvoeringskosten Eigen 
organisatie   

4550 Bankkosten 67,67  

4560 Onkostenvergoedingen 1.263,02  

4760 Website 2.792,30  

4810 Accountants- en administratiekosten 66,50  

4900 Betalingsverschillen 8,96  

 

Totaal Uitvoeringskosten eigenOrganisatie Uitvoeringskosten 
Eigen organisatie 4.198,45 0,00 
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7 Vaste activa 

 
 

De vaste activa bestaat uit de knutselkeet en de 
gereedschappen. 
 
Er is voor gekozen om de keet zelf in 10 jaar af te schrijven en de 
gereedschappen in 5 jaar. 
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8 Toelichting jaarrekening 

 
 
 

 


