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Aan alle bestuursleden van de
Stichting Panorama Fryslân-Franeker 2018

Leeuwarden, 31 januari 2019

Betreft: Financieel jaarverslag over de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018
Hierbij ontvangt u het financiële jaarverslag van de stichting over bovengenoemde periode. Het boekjaar van de stichting
loopt volgens artikel 8 de statuten van 1 januari t/m 31 december. In de statuten is vastgelegd dat het jaarverslag binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar moet zijn opgesteld.
De financiële positie van de stichting ziet er over de verslagperiode als volgt uit (bedragen in euro's ):
Saldo Triodos Bank 31/12/2017

54.656,75

Ontvangen donaties fondsen / instanties *)
Ontvangen donaties particulieren *)

59.447,00
2.809,30

Voorbereidingkosten project InsideOut
Expositieruimte *)
Artistiek leiderschap / kunstenares *)
Tweede kunstenares
Inzet vrijwilligers / creatief begeleiders *)
Materiële / logistieke kosten schilderen *)
Legacy (foto's, portfolio, herinneringsbord)
Muziek + quotes in expositieruimte
Kosten opening en vervolgactiviteiten *)
Marketing en communicatie *)
Kosten administratief gebied *)
Bestuurskosten (reiskosten)
Verzekeringen *)
Saldo Triodos Bank 31/12/2018

Totaal

116.913,05

Totaal

1.458,04
40.523,12
26.463,71
3.993,69
8.879,14
9.966,82
1.652,60
2.577,05
5.686,32
11.444,25
602,82
1.085,53
1.362,94
1.217,02
116.913,05

*) Voor een toelichting op de samengestelde posten wordt verwezen naar pagina 3 en 4 van dit verslag.
De stichting is officieel op 23 december 2016 opgericht en aangemeld bij de Kamer van Koophandel.
De activiteiten van de stichting worden ondersteund door een Raad van Advies en een Comité van Aanbeveling.
Per 01 januari 2017 heeft de belastingdienst de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instantie (ANBI). Het project waarvoor de stichting is opgericht is gepromoot onder de naam InsideOut.
Doel was een groot panorama van het Friese landschap te laten schilderen door psychiatrische patiënten uit heel
Friesland. InsideOut is tevens aangemeld bij de organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele hoofdstad.
In het zoekproces naar fondsen zijn in eerste instantie ongeveer 200 fondsen getraceerd waarbij mogelijk een aanvraag
kon worden ingediend. Wat daarbij opviel was dat maar heel weinig fondsen 'psychiatrie' in hun doelstellingen
hebben opgenomen. Daardoor vielen veel fondsen af. Gelukkig konden we ons ook richten op fondsen op het
gebied van 'Welzijn' en 'Kunst en Cultuur'.
De stichting heeft uiteindelijk in totaal bij 68 fondsen en instanties een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning.
In 2017 hebben 11 fondsen en instanties ons een subsidie toegekend. Eind 2017 waren nog steeds aanvragen onderweg.
In 2018 hebben nog eens 14 fondsen en instanties financiële steun toegezegd.
In de loop van 2018 had de stichting voor € 120.252,00, = aan toezeggingen binnen van in totaal 25 fondsen
en instanties.
Daarnaast heeft de stichting € 3.146,80 aan donaties binnen gekregen van particulieren (waarvan € 2.809,30 in 2018).
Het totale budget voor het project InsideOut kwam daarmee op € 123.398,80.
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Gedurende de maanden april en mei 2018 is het panorama onder leiding van kunstenares Baukje Spaltro eerst in delen
geschilderd op vijf verschillende locaties in Friesland: in Sneek, Drachten, Franeker en op twee locaties in Leeuwarden.
Gedurende de maand mei is de expositietent opgebouwd en ingericht op het terrein van Groot Lankum (GGZ-Friesland)
in Franeker. Tevens is aldaar de ophangconstructie (truss) voor het panorama in elkaar gezet. Vervolgens zijn de
geschilderde panoramadelen aan elkaar gelast in Heerenveen en in Franeker verder afgeschilderd. Op 8 juni 2018 was
de feestekijke opening. Het panorama was tot 26 augustus te bezichtigen. Nadien is de tent afgebroken en is het
panorama tijdelijk opgehangen in een van de gebouwen van de GGZ-Friesland in Franeker.
De stichting onderzoekt de mogelijkheden voor het opnieuw tentoonstellen van het panoramadoek in Friesland of
elders in Nederland.
Tenslotte is het project voor alle vrijwilligers en creatief therapeuten die hebben meegewerkt afgesloten met een
feestelijke bijeenkomst met voorstellingen en optredens in het theater de Koornbeurs in Franeker op 20-10-2018.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook een organisatiebureau in te huren. Dit bleek financieel niet haalbaar.
In plaats daarvan is een beroep gedaan op heel veel vrijwilligers om het schilderproces op de verschillende locaties
en in Franeker, maar ook de expositie zelf in goede banen te leiden.
Met de verkregen subsidie van de GGZ-Friesland worden twee films gemaakt over de doelstellingen en de totstandkoming van het panorama (de methode en het proces). Er komt een film voor zorginstellingen en een met het accent op
cultuur. De films kunnen worden gebruikt als inspiratiebron voor anderen en als voorlichtingsmateriaal. In de films komen
35 deelnemers aan het woord.
Financiële vooruitzichten voor 2019
Saldo Triodosbank 31/12/2018
Prins Bernard Cultuurfonds (nog te goed)

Totaal

1.217,02
5.000,00

6.217,02

Postzegels (afgeschreven op 01-01-'19)
Bankkosten (afgeschreven op 01-01-'19)
Voorzieningen:
Overige bankkosten in 2019
Aanpassing website in 2019
Eindafrekening kunstenares
Declaratie filmmaakster (Legacy)

41,50
27,13
72,87
300,00
2.475,52
3.300,00

Totaal

6.217,02

In de statuten is expliciet vastgelegd dat ‘het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting’ niet tot de doelstellingen behoort.

Met een vriendelijke groet,

Paul Ike (Penningmeester)
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Financieel verslag over de periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018
Toelichting op de samengestelde posten (bedragen in euro's)
Ontvangen donaties fondsen / instanties in 2018
Iepen Mienskipsfûns 2018
6.947,00
Gemeente Dantumadeel
1.000,00
Gemeente Heerenveen
2.500,00
Gemeente Kollummerland
1.000,00
Gemeente Smallingerland / Drachten
2.500,00
Stichting Vrienden van de GGZ-Friesland
7.500,00
Yske-Wather Fonds
5.000,00
Mij tot het Nut van het Algemeen
5.000,00
Stichting Familie Wetterauw Franeker
2.000,00
Gemeente Leeuwarden
5.000,00
Dela Goededoelenfonds
7.500,00
Dr. C.J. Vaillantfonds
10.000,00
De Friesland Zorgverzekeraar
500,00
GGZ-Friesland
3.000,00
Totaal
59.447,00

Ontvangen donaties particulieren in 2018
Stortingen particulieren
Kleine donaties bezoekers
Totaal
Artistiek leiderschap / kunstenares
Artistieke leiding
Co-creatie training
Ontwerpen en uitvoering
Totaal

Inzet vrijwilligers / creatief begeleiders
Reiskosten
Cadeaubonnen en kleine attenties
Afsluiting in de theater de Koornbeurs
Voorstellingen in de Koornbeurs
Herdenkingspaneeltjes vrijwilligers, enz
Totaal

Expositieruimte
Huur Tent 15x15 meter mei t/m augustus
Huur Toilet
Huur truss-constructie panoramawand
Huur hangende truss-constructie verlichting
Huur Infra en powerdistributie
Huur verlichting
Huur audio
Elektriciteit
Bewakingscamera expositietent 's-nachts
Huur expositieterrein
Technici voor op- en afbouw
Panoramadoek PVC 36,7 x 2,2 meter
Lassen panoramadoek / ogen aanbrengen
Doek boven panorama (brandwerend)
Inrichting expositieruimte (materialen)
Wegbewijzering
Zitkubussen in de tent
Afbouw expositie en opslag panorama
Totaal

In 2017 reeds € 27.787,00 uitgekeerd

De aanvraag verliep via Ars Donandi
De aanvraag verliep via het VSBfonds

Bestemd voor het maken van films

520,00
2.289,30
2.809,30

7.311,90
6.059,55
13.092,25
26.463,71

2.785,29
2.053,79
1.530,04
760,02
1.750,00
8.879,14

13.576,20
371,00
7.645,87
1.727,88
1.846,68
1.944,94
874,75
0,00
0,00
0,00
2.855,60
1.644,81
1.535,16
2.891,90
2.088,31
437,01
512,70
570,31
40.523,12

Voor vrijwilligers / creatief therapeuten / deelnemers

Sponsoring in natura door ECR Keningstate
Sponsoring in natura door Ferwerda Beveiling B.V.
Ter beschikking gesteld door GGZ-Friesland

Gemaakt door MindUp: alleen materiaalkosten
Gemaakt door MindUp: alleen materiaalkosten
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Materiele / logistieke kosten schilderen
Verf, kwasten, stiften, enz
Catering tijdens schildersessies
Tijdelijke ophangstructies op locaties
Vervoer panoramadelen
Vervoer clienten schildersessies, enz
Herdenkingspaneeltjes deelnemers
Totaal

3.854,10
1.248,80
1.537,68
282,88
1.293,36
1.750,00
9.966,82

Kosten opening en vervolgactiviteiten
Catering tijdens opening
Huur drie pagode tenten
Huur servies en tafels
Gedichtenpad (vanaf centrum Franeker)
Beachflags, buttons, vlaggen, enz.
Activiteiten in de tent
Totaal

1.492,12
853,05
984,15
1.708,91
356,35
292,04
5.686,62

Marketing en communicatie
Website
Drukkosten
Documentaire 'The making of' (3-4 minuten)
Foto's tijdens opening
Totaal

Kosten op administratief gebied
Kantoorkosten
Bankkosten
Totaal

Gemaakt door MindUp: alleen materiaalkosten

Tevens wegbewijzering naar de expositietent

2.048,53
5.675,47
3.660,25
60,00
11.444,25

481,61
121,21
602,82

Verzekeringen
Verzekering tent (bij huur in begrepen)
Evenementenverzekering
Geluid-, audio- en lichtinstallatie
Totaal

0,00
514,25
848,69
1.362,94

Saldo Triodos Bank 31/12/2018

1.217,02
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Vaststelling financieel jaarverslag 01-01-2018 tot en met 31-12-2018
Naam instelling: Stichting Panorama Fryslân-Franeker 2018
Adres:
Herweystate 9
8925 HR Leeuwarden

Het bestuur van de Stichting Panorama Fryslân-Franeker 2018 stelt hierbij het financieel jaarverslag vast over de periode
01-01-2018 t/m 31-12-2018.
Datum: 31 januari 2019
Handtekeningen:
Voorzitter:
Mw. S. Reinsma
Secretaris:
Mw. S.R. Tjepkema
Penningmeester:
Dhr. P. Ike
Bestuurslid:
Mw. T.J.M. Gerritsen
Bestuurslid:
Mw. A.K. Westra
Bestuurslid:
Mw. H. Jongsma
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