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Amsterdam, 9 april 2021
Geacht bestuur,
Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2020 toekomen.
1. Verantwoording
De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Hierbij
werden de kas- en bankmutaties door uw medewerkers gecontroleerd en in het grootboek verwerkt.
In de Jaarrekening van 2020 zijn de resultaten van organisatie, gesubsidieerde projecten en de
georganiseerde exposities & evenementen ook weergegeven.
In de Jaarrekening 2020 is vanwege de beperkte omvang van de activiteiten van de Organisatie geen
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten van het bureau opgenomen
2. Doelstelling
De Werkelijkheid is een divers netwerk van ondernemende kunstenaars, divers in de brede zin van het
woord: van over de hele wereld en van alle kunstdisciplines. We zien onszelf als een verrijking van het
culturele en sociale klimaat in Nederland. We putten inspiratie en kracht uit onze achtergrond en
willen onze talenten delen met de samenleving waar wij nu deel van uitmaken. Wat we meenemen –
waar we ook vandaan komen – is onze veerkracht, talent en een andere kijk op dingen. Door middel
van community-art projecten, exposities, interactieve lezingen en workshops of trajecten rondom
diversiteit, cultuurverandering en inspiratie, zetten wij ons in voor verbinding, ontmoeting en bovenal:
omdraaiing.
3. Subsidies
Houthavenbeelden
• Bij brief van 27 mei 2020 zonder kenmerk werd door Stichting Stokroos een bijdrage van € 1.250
toegezegd. Dit bedrag wordt bij afrekening van het project ontvangen.
•

Bij brief van 26 juni 2020 met kenmerk 40033215/FLN werd door het Prins Bernard Cultuurfonds een
bijdrage van € 2.500 toegezegd. Dit bedrag wordt bij afrekening van het project ontvangen.

•

Bij brief van 8 juli 2020 met kenmerk BD2020-260013 werd door het Oranjefonds een bijdrage van
€ 200 toegezegd. Dit bedrag werd op 18 september 2020 ontvangen.
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4. Exposities en Evenementen
De Werkelijkheid organiseerde in samenwerking met partnerorganisaties verschillende exposities en workshops
met name in het onderwijsveld. Vanwege corona konden helaas verschillende optredens en activiteiten niet
doorgaan.

Exposities:
•

Kantoor Pharos

Workshops :
•
•
•

Gemeente Amsterdam
Podium Mozaïek
Stichting Rode Loper

5. Resultaat
Het exploitatieresultaat van de Organisatie over 2020 is € 337,62. Daarbij is inbegrepen het resultaat

Exposities en Evenementen van € 1.125,04 en het resultaat Onderwijs en Diversiteit van € -1.316,38.
6. Vaststelling en controlebezoeken
De administratie van De Werkelijkheid over het boekjaar 2020 - en de daaraan ontleende jaarrekening - zal niet
worden gecontroleerd door een accountant. Ik controleer de volledige administratie en alle betalingen en
ontvangsten op juistheid.
Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.

Met vriendelijke groet, Jetty Zee
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BALANS DE WERKELIJKHEID
31-dec-20

31-dec-19

ACTIVA
Liquide Middelen
Nog te ontvangen bijdragen
Totaal

37.828
3.944
41.772

67.954
516
68.470

PASSIVA
Organisatie
Stichtingsvermogen
Crediteuren
Bestemmingsfondsen
Totaal

2.864
251
38.657
41.772

3.071
5.231
60.168
68.470

realisatie 2020

realisatie 2019

1.441,90
1.125,04
-1.316,38

1.550,24
478,74

STAAT VAN BATEN EN LASTEN ORGANISATIE

Baten ORGANISATIE
Subsidies en Bijdragen
Saldo begin boekjaar
Resultaat Exposities en Evenementen
Resultaat Onderwijs en Diversiteit
Van Nieuwe Gevelstenen voor overhead

1.250,56

248,60
2.277,58

Lasten ORGANISATIE
Medewerkers
Algemene Kosten
Communicatie & Vormgeving
TOTAAL

400,00
402,20
110,73
912,93

400,00
349,78
85,91
835,69

Resultaat

337,63

1.441,89

Er is geen personeel in loondienst
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Exposities & Evenementen

Exposities en Evenementen
Baten

5.063,00
5.063,00

Lasten

3.937,96
3.937,96

Resultaat

1.125,04 *

* Dit resultaat wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds organisatie 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Houthavenbeelden

Houthavenbeelden

Budget begin boekjaar
Subsidies

Lasten
Resultaat

40.280,95
3.950,00
44.230,95
5.911,50
38.319,45
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Onderwijs en Diversiteit

Onderwijs en Diversiteit

Budget begin boekjaar

18.444,98
18.444,98

Lasten

19.761,36

Resultaat

-1.316,38
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die
zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. De
gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20%.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben,
respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische
kosten.

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN
Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en
lasten verantwoord.
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TOELICHTING OP DE BALANS De Werkelijkheid

ACTIVA
Liquide Middelen
Triodos NL0786671696
Totaal banksaldo
Nog te ontvangen bijdragen Exposities & Evenementen
Nog te ontvangen bijdragen Houthaven Beelden
Vooruitbetaald bedrag Organisatie 2021
TOTAAL

31-dec-20

31-dec-19

37.828

67.954

37.828
3.750
194
3.944
41.772

67.954
516

2.864
2.864

3.071
3.071

44
207

33

516
68.470

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Eigen vermogen
Schulden korte termijn
Crediteuren Organisatie
Crediteuren Houthavenbeelden
Crediteuren Onderwijs en Diversiteit
Crediteuren Exposities & Evenementen

251
Bestemmingsfondsen
Organisatie
Houthavenbeelden
Onderwijs en Diversiteit
TOTAAL

338
38.319
38.657
41.772
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4.885
313
5.231
1.442
40.281
18.445
60.168
68.470

