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Bestuursverslag

Algemeen 2O2L
Op 7 mei 2021 is Stichting CAMPIS opgericht, de vrucht van een jaren lange inspanning
van de initiatiefgroep bestaande uit Harry Cock, George Herfkens, Rudie Lanjouw, Dick
Schuur en Guus Slauerhoff. Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door een meerjaren
subsidie verleend door de Gemeente Assen (zie Collegebrief 21 juni 2O2L).

Medio 2O2I is duidelijk geworden dat CAMPIS een geschikt pand kan huren aan de
Kerkstraat 31. Dit pand is door de verhuurder en CAMPIS in de laatste maanden van
2021 gereed gemaakt voor gebruik. Een deel van de kosten gemaakt door CAMPIS is in
2022betaald. Aangezien de huur pas met ingang van2022 verschuldigd is zijn in2021-
nog geen huurkosten zichtbaar. Dit geldt ook voor de afschrijving op de investeringen
aangezien alles feitelijk pas in 2O22 gereed is en in gebruik is genomen,

Bestuur
Het bestuur van Stichting CAMPIS bestaat uit:
Dick Schuur Voorzitter
Meindert Doornbos Secretaris
Iris Kunst-Kersting Penningmeester

George Herfkens

Harrie Haan

Rose Scholten

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden

Stichting CAMPIS heeft met terugwerkende kracht naar de datum van oprichting de
culturele ANBI status verkregen.

Activiteiten 2O21
Na de oprichting van Stichting CAMPIS en de toekenning van de subsidie door de
Gemeente Assen kon daadwerkelijk worden gestart met het werven van een
personeelslid en het verkrijgen van een passende locatie. Halverwege 2O2t hebben wij
een professionele kracht aangetrokken en eind 2021 een huurovereenkomst kunnen
sluiten voor het pand Kerstraat 31 te Assen. Dit pand moest nog afgewerkt worden door
verhuurder en wij hebben daarna nog een aantal aanpassingen ten behoeve van ons
specifieke gebruik moeten doen. Deze aanpassingen zijn eind 2O2Ubegin 2022 gereed
gekomen. Er dienen nog enkele aanpassingen zoals de afwerking van de vloer, afronding
verlichting en een aanpassing aan de akoestiek plaats te vinden,

\

^a

3



CAMPIS
podiurï voor
lredenclcogse kunst

De openingstentoonstelling kon niet eerder dan dat het pand grotendeels gereed was
worden ingericht. Door corona is de tentoonstelling niet in2O2l geopend, zie onder
Corona.

Corona
Ook aan Stichting CAMPIS is de coronacrisis niet voorbij gegaan. Met ingang van de dag
waarop de officiële opening van de eerste tentoonstelling van CAMPIS stond
geprogrammeerd was wederom sprake van een lock-down. De opening is daarom
uitgesteld naar het einde van de lock-down en officieel is het pand van CAMpIS op 6
februari 2022 geopend. De opening van de eerste tentoonstelling, bestaande uit werken
van Lu XingJian, City DNA, is helaas geopend in digitale aanwezigheid van Lu XingJian en
niet met zijn fysieke aanwezigheid.

Doordat we in 2021 niet zijn opengegaan en in 2021 ook nog niet duidelijk was wanneer
de lock-down zou eindigen zijn er geen kosten gemaakt voor promotiemateriaal en
reclame. De kosten van de opening zijn doorgeschoven naar 2o22.

Daarnaast is het doordat we in 2021 nog niet konden openen niet mogelijk geweest om
in CAMPIS verkopen te realiseren.

Ten gevolge van het feit dat we in 202L niet zijn geopend en dat kosten vooruit
geschoven zijn is het niet zinvol om een vergelijking te maken tussen de realisatie en de
begroting over 2021.

Kunstvereniging
Eind 2021 is ook Kunstvereniging CAMPIS opgericht. De leden van de vereniging betalen
een bijdrage die op grond van de statuten rechtstreeks ten goede komt van Stichting
CAMPIS. De doelstelling van Kunstvereniging CAMPIS is gelijk aan die van Stichting
CAMPIS en het bestuur is identiek. Door de gekozen structuur worden de inhoudelijke
besluiten ten aanzien van de doelstelling defacto uitsluitend genomen door het bestuur
van Stichting CAMPIS.
Door de latere opening is het aantal leden van de Kunstvereniging CAMPIS eind 2021 nog
relatief beperkt en het zelfde geldt voor het aantal bedrijfslidmaatschappen.
Het is ondanks de bÍjzondere tijd waarin wij leven al mogelijk gebleken om meer dan 30
vrijwilligers aan ons te binden, Daar zijn we heel trots op
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TOELICHTING OP DE BALANS per 31 DECEBER 2021 EN REALSATIE 2O2l

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activiteiten
De activiteiten van Stichting CAMPIS, statutair gevestigd te Assen bestaan uit het
aandacht schenken aan, het uitdragen van en het stimuleren van uitingen van
hedendaagse beeldende kunst, het initiëren van nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen,
het versterken van het kunstklimaat in Assen, het volgen van ontwikkelingen, het
reflecteren en het verkennen van grenzen, die leiden tot inspiratie en vernieuwing in de
relatie tot kunst en samenleving en het organiseren en/of verzorgen van educatieve
activiteiten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting CAMPIS is feitelijk en statutair gevestigd te Assen en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 827 546L6.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen
toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting CAMPIS zich over verschillende
zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het
in artikel 2:362lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijg ingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar
Aangezien Stichting CAMPIS in 2O2l is opgericht is geen sprake van vergelijkende cijfers.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte
levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde, De afschrijvingen
bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten,

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel, Handelsvorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

Wij zijn nog met de belastingdienst in overleg over de BTW inzake de huur

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde,

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen
waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Algemeen
Publiekinkomsten zijn niet aanwezig doordat we in 2021 niet open zijn geweest
Bijdragen. Dit betreft lidmaatschapsgelden en een donatie.
Subsidies. Dit betreft een subsidie van de Gemeente Assen en een subsidie van het OFA.
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Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief, Boekwinsten
en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen. In 2O2I is niet afgeschreven aanzien het pand nog niet in gebruik is
genomen.
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Balans per 31 december 2O2L

Activa

Materiële vaste activa

Investeringen in pand
Inventaris

Vorderingen

Nog te ontvangen subsidie
Nog te ontvangen van leden KV
Nog te ontvangen omzetbelasting
Overige vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsfonds
Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige schulden

Totaal passiva

€€

2021

52.39t

L9.709

963

41.594
to.796

r.t25
15.319
3.265

73.063

48.272

23.79L
1.000

48.272

24.79L

B
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Realisatie 2O21

Inkomsten
Publieksinkomsten

Bijdragen

Subsidies/fondsen
Gemeente
Overige
Totaal

Totaal inkomsten

Uitgaven
H uisvesti nglorganisatie
Organisatiekosten
Personeelskosten
Activiteiten kosten

Totaal uitgaven

Toevoeging aan bestemm ingsfonds
Kosten open i ngstentoonstel I ing
Investeringen in pand en akoestiek
Aanschafingen welkomsgeschenk en verkoopmateriaal
Kosten afbouw openingstentoonstelling
Uitgestelde marketing kosten
Onvoorziene a ccou nta ntskosten

Totaal bestemmingsfonds

Resultaat boekjaar

Toelichting op de investeringen 2O21
Investeringen pand
Schilderwerk
Lichtplan
Ruwe vloerafwerking
Beveiligingssysteem

Investering inventaris
Interieu r
Scherm met statief voor presentaties
Computer

€

7.595

90,000
5,000

95,000

102.595

4,113
4.062

2L.794
24.354

54.323

4.272
22.000

6.000
6.000
7,500
2.500

48.272

0

1 1.594
21.952

5.350
2,698

4L.594

7.564
2.O73
L,2T9
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Toelichting op de realisatie 2O2L

Personeelskosten
Stichting CAMPIS heeft 1 medewerkster in dient voor € 2.7OO op basis van fte in dienst,
de medewerkster werkt 0,6 fte en in 2021 is er 1 zzp'er (kwartiermaker) ingehuurd. De
kwartiermaker wordt ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht, conform
art.7:400 BW en worden beloond naar'fair practice'.

Toelichting op de Realisatie 2021,
Personeelkosten
Sa lariskosten personeel
Kosten ingehuurde kwartiermaker

14.483
7.3L1

21.794
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