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Voorwoord   
  
In december 2017 bestond Noordje 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan vierden we bij Noordjes Kazerne 
Z in de Zamenhofstraat een jubileumfeest en organiseerden we samen met Raderboot Kapitein Anna 
op 7 oktober een vaartocht naar het eiland Pampus en weer terug. Hoewel deze dag buiten donker 
en regenachtig was, vierden 200 ouders en kinderen, vrijwilligers, kunstdocenten en Vrienden van 
Noordje binnen op de boot feest met workshops en een goed verzorgde lunch. 
  
Noordjes Kazerne Z staat in de IJplein/Vogelbuurt aan de Zamenhofstraat 14B, tegenover Museum 
Amsterdam Noord, naast het Bredero Beroepscollege. Vanuit deze plek organiseren we activiteiten 
op school en in de wijk in Amsterdam Noord op gebied van beeldende kunst en taal. 
  
Ook afgelopen jaar hebben we ons met het hele team en alle kunstdocenten, schrijvers en 
vrijwilligers ingezet om het zelfvertrouwen en de uitdrukkingsvaardigheid van kinderen en jongeren 
te verbeteren. We speelden met kunst en taal, spraken de creativiteit van de jeugd aan en 
inspireerden haar vanuit onze werkwijze zien, doen en laten zien. 
Het hele jaar door konden kinderen in de middag bij Noordje terecht in het Schrijflab, of waren we 
na schools met kunstcursussen aanwezig in Huizen van de Wijk, kon je ons vinden onder en na 
schooltijd op scholen van het primair en voortgezet onderwijs, we verzorgden workshops bij het 
Noorderparkfestival en Zomer in Noord, gaven rondleidingen op de kunstbeurs Affordable Art Fair, 
zijn ‘naar de ruimte gegaan’ met kinderen van de Zomerschool, en samen met Noordje bezochten 
kinderen 12 verschillende musea in Amsterdam.  
  
We hebben ons team kunnen versterken en onze activiteiten kunnen uitbreiden. Daarbij hebben we 
een start kunnen maken met de plannen voor een internationale bijeenkomst in Amsterdam in juli 
2018 voor gelijkgestelde organisaties in het buitenland en de uitrol van Noordje naar de rest van de 
stad. Een extra ondersteuning hierbij was het traject van Amsterdammers Maak je Stad, waardoor 
we de mogelijkheid kregen om een blauwdruk te maken van Noordjes Schrijflab en om gesprekken 
met scholen en partijen te voeren en een aanzet te maken tot intensievere samenwerking in andere 
wijken en onder schooltijd voor 2018. 
  
Met de toekenning in 2016 door AFK voor opname in het Kunstenplan voelden wij ons gewaardeerd 
in onze inspanningen en het gaf ons extra motivatie en mogelijkheden om onze missie met kracht 
voort te zetten in 2017 en de komende jaren.  
 
Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld 
door de directeur en is ondertekend door de per 8 maart 2018 aangetreden voorzitter van het 
bestuur van Stichting Noordjes Kinderkunst,  Annemarie van Eekeren.  
  
  
Amsterdam, 30 maart 2018 
 

 
 
Annemarie van Eekeren                                                             Saskia Noordhuis 
voorzitter                                                                                                 directeur 
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Activiteiten 2017 
In 2017 zijn de volgende activiteiten en deelnemers (en deelnames) gerealiseerd: 
 

Activiteiten Samenwerkingen Aantal lessen Kinderen 
4-12 
deelnemers 
(deelnames) 

Jongeren 
13-16 
deelnemers 
(deelnames) 

TALENTONTWIKKELING         

Talentontwikkeling 
beeldende kunst 

Stichting Wijsneus 18 cursussen 
totaal 180 lessen 

180 
(1800) 

  

Laat je Zien Laat je Horen DAT!school, Muziekschool 
Amsterdam Noord, 
Gemeente Amsterdam en 
Jongerencultuurfonds 

5 locaties x 15 
lessen 
= 75 lessen 
5 locaties x 10 
lessen 
=50 lessen 
totaal 125 lessen 

93 
(1095) 

  

 TOTAAL     305 
lessen  

 273 
deelnemers 

  

Schoolgebonden 
activiteiten binnen 
Amsterdam 

        

VO 
VMBO 

De Nieuwe Havo 
Bredero Beroepscollege 

15 lessen 
24 lessen 
Totaal 39 lessen   

  125 
125 
(625) 

Primair onderwijs Anne Frankschool 14 klassen x 3 
lessen 
Totaal 42 lessen 

350 
(1050) 

  

  Stichting JAM-
kunstschooldagen 

 5 groepen x 1 les 
Totaal 5 lessen 

40   

  letterfestival OBS de 
Klimop 

Totaal 1 les 40   

 TOTAAL  
 

   87 
lessen 

 430 
deelnemers 
 

 250 
deelnemers 
 

Niet schoolgebonden 
activiteiten binnen 
Amsterdam 
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Schrijflab 
 (huiswerk, beeld en 
taalprojecten) 

Leefkringhuis 168 middagen 
Totaal 168 lessen 

106 
(1236) 

  

Noordje naar het Museum Stedelijk Museum, 
Amsterdam Museum, 
Moco Museum, Museum 
van Loon, Hermitage, 
Hortus Botanicus, Allard 
Pierson, Rijksmuseum, 
Koninklijk Paleis, 
Tropenmuseum, Van Gogh 
Museum, Rembrandthuis 

12 bezoeken 
(rondleiding en 
workshop) 
Totaal 12 lessen 

180 
  

  

Zomerschool Stichting voor Sociale 
Kennis en Cohesie, Amos 

12 dagen 
Totaal 12 lessen 

65 
(780) 

  

Zomerkazerne   4 workshops 
Totaal 4 lessen 

  12 
(22) 

Z- store   - 
- 

  

Internationale koppeling 826 national, Ministry of 
Stories 

- -   

Verjaardagspartijtjes   4 feestjes 
Totaal 4 lessen 

48   

Jubileumviering Noordje (60 
bezoekers) 

  1 
Totaal 1 les 

30   

Stagebegeleiding MAS   30 lesuur stage 
per stagiair 

Totaal 240  lessen 

  8 

Amsterdammers Maak je 
Stad 

Gemeente Amsterdam, 
Pakhuis de Zwijger, 
Kennisland, Waag Society, 
met ondersteuning van 
Amsterdam Economic 
Board, Amsterdam Smart 
City, Amsterdam institute 
for Advanced Metropolitan 
Solutions 

  
  
- 

  
  
- 

  

Affordable Art Fair 
rondleidingen en workshops 

Affordable Art Fair 3 rondleidingen 2 
inloopworkshops 
totaal 5 lessen 

100   
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Zomer in Noord Stichting SPIN 3 activiteiten 
Totaal 3 lessen 

50   

Buurtexpedities Stichting Mocca 10 workshops 
Totaal 10 lessen 

60   

Noorderparkfestival Over IJ producties    1 Inloopworkshop 
Totaal 1 les 

50   

Wandschildering Buybay tijdens schrijflab -   

Sinterklaasviering Leefkringhuis 1 bezoek 
Totaal 1 les 

30   

Tentoonstelling kunstenaar 
(100 bezoekers) 

Open Atelierroute Noord 2 dagen 

- 

  

Ster van Noord Stichting SPIN, 
Sterrenmakers 

3 lessen 
Totaal 3 lessen 

15 
(45) 

  

Jubileum Vaartocht  
(200 ouders, kinderen, 
kunstdocenten,vrijwilligers 
en Vrienden van Noordje) 

Kapitein Anna, ’t Fort, 
Leefkringhuis 

1 bijeenkomst 
Totaal 1 les 

75   

 TOTAAL     465 
 lessen 

 809 
deelnemers 

 20  
deelnemers 

  
  
 
Toelichting activiteiten 
Naast Noordjes geplande activiteiten zijn er in 2017 drie grote projecten toegevoegd: 
  
-             Amsterdammers Maak je Stad 
-             Laat je Zien Laat je Horen 
-             Jubileum 10 jaar Noordje 
  
Amsterdammers Maak je Stad is een programma vanuit de gemeente in samenwerking met onder 
andere Pakhuis de Zwijger, Kennisland, Waag Society, van juli tot en met december 2017, dat 
Noordje in de mogelijkheid stelde om de Blauwdruk te schrijven van het Amsterdam Schrijflab met 
het oog op uitbreiding van Noordjes Schrijflab in de rest van Amsterdam. 
Laat je Zien Laat je Horen is een programma op het gebied van Buitenschoolse Cultuureducatie in het 
kader van het Gemeente Amsterdam Armoede Aanvalsplan. Hiermee is een samenwerking ontstaan 
met de Theaterschool DAT! School en Muziekschool Amsterdam Noord en Noordje onder de titel 
Laat je Zien Laat je Horen. In januari 2017  startte de pilot van deze naschoolse cursussen voor 
kinderen in verschillende wijken van Amsterdam Noord waar de disciplines theater, film, beeldende 
kunst en muziek samenkomen. Dit programma maakt deel uit van  de zogenoemde 
talentontwikkelingsketen. 
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Jubileum Noordje. Per december 2017  bestond Noordje 10 jaar. In het kader daarvan hebben we 
een aantal activiteiten georganiseerd (onder andere vaartocht, jubileumfeest en eindtentoonstelling 
van Noordje naar het Museum) 
  
Aandachtspunten geplande activiteiten 
-             Schoolgebonden activiteiten 
-             Anders uitgevoerde projecten 
-             Niet uitgevoerde projecten 
  
 
Schoolgebonden activiteiten 
-             PO, VO en NDSM werf 
Voor het primair onderwijs hebben we de geplande 20 groepen bereikt. Op de Anne Frankschool 
hebben we een schoolbreed project uitgevoerd voor 14 klassen met als eindresultaat de Anne Frank 
Beanery. Ook tijdens de kunstschooldagen voor 5 groepen en op het letterfestival op OBS de Klimop 
hebben we 1 groep schoolkinderen onder schooltijd bereikt. 
  
Van de 15 geplande klassen voor het voortgezet onderwijs zijn er 10 klassen gerealiseerd. Met de 
Nieuwe Havo hebben we 5 klassen deelgenomen aan designworkshops en met het Bredero 
Beroepscollege schreven 5 klassen (verdeeld over 12 groepen) een soap die ze filmden op locaties in 
de wijk. 
  
Het onderschoolse programma in samenwerking met de NDSM werf is niet tot stand gekomen. Dit 
komt omdat er zowel vanuit beide partijen keuzes zijn gemaakt in uit te voeren projecten binnen de 
organisaties. Wel zijn er in 2017 afspraken gemaakt voor samenwerking met de NDSM werf op het 
gebied van onderschoolse programma’s  in april en mei 2018. 
 
 Anders uitgevoerde projecten 
-             Noordjes Talentklassen 
 Noordjes Talentklassen zijn naschoolse kunstlessen op gebied van talentontwikkeling, doordeweeks. 
Met het project Laat je Zien Laat je Horen zijn Noordjes Talentklassen komen te vervallen, omdat dit 
vrijwel dezelfde doelstelling kent, namelijk kunstlessen die gericht zijn op talentontwikkeling, als 
onderdeel van de talentontwikkelingsketen. 
  
Niet uitgevoerde projecten 
-             Noordjes Kunstateliers 
De kunstateliers biedt voor- en najaarscursussen en is te vergelijken met een Kunstacademie. 
Noordjes Kunstateliers zijn in 2017 niet gerealiseerd, maar gaan per maart 2018 in uitvoering. 
-             Jongeren aan Z in de wijk 
Dit programma richt zich op naschoolse activiteiten voor jongeren in de wijk. Dit project heeft niet 
plaatsgevonden omdat het bereiken van jongeren een grote uitdaging is waarbij intensief geworven 
moet worden onder jongeren. Dit heeft tijd nodig. Voor 2018 staat het onderwerp jongeren hoog op 
de agenda. 
 
 
Aantal bezoekers 
Het aantal geplande bezoekers is gehaald, behalve het segment jongeren.  
Het totaal van alle deelnemers over de activiteiten van Noordje in de leeftijd van 6 tot 18 jaar is 
1782. Het totaal aantal deelnames aan onze projecten is 6234. 
Het aantal volwassen bezoekers (ouders, bekenden, bezoekers) is 900. 
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Organisatie 
Staf Noordje 
Directeur- Saskia Noordhuis- 1fte 
Algemene Zaken (vrijwilliger)- Peter Noordhuis- 0,4 fte 
Projectadministratie (vrijwilliger)- Ramona de Wit - 0,4 fte 
Projectmanager- Pien Wesselink- (vrijwilliger, vanaf juni 2017 via payroll)- 0,5 fte 
Sponsormedewerker- Cor Visser- (vrijwilliger) - 0,3 fte 
Gastvrouw Schrijflab -Carmen Lont-  (vrijwilliger tot mei) - 0,3 fte 
Boekhouding - Administratiekantoor E. Bijsterbosch - op projectbasis 
Vormgeving - Jelle Post - op projectbasis 
  
Freelancers en vrijwilligers 
De uitvoering van projecten en activiteiten van Noordje worden uitgevoerd door freelancers op 
gebied van beeldende kunst en taal, en door een grote groep vrijwilligers. 
  
Samenwerkingen 
Ook in 2017 is ons bestand aan samenwerkende partijen weer uitgebreid. Het project 
Amsterdammers, Maak je Stad heeft daartoe substantieel bijgedragen. 
Noordje is verweven in een netwerk van culturele en maatschappelijke partners in Amsterdam 
Noord en schakelt hierdoor ook sneller als het gaat om bijeenkomsten en samenwerkingsprojecten. 
  
Bestuur Noordje 
Stichting Noordjes Kinderkunst is opgericht in december 2007. De stichting opereert volgens het 
bestuur-directiemodel zoals vastgelegd in de Code Cultural Governance. De bestuursleden verrichten 
hun bestuursfunctie onbezoldigd. 
  
Voorzitter- Meike Statema- Hoofd Educatie IDFA-  (aftredend) 
Penningmeester- Michiel de Rooij- Beleidsmedewerker EYE Filmmuseum 
Secretaris- Hartmut Wilkening- Beeldend Kunstenaar, docent Duits 
Bestuurslid- Dorothy Carvalho de Sena- Jurist 
  
Noordjes Kinderkunst is een ANBI Stichting. 
  
  
Financiën 
Toelichting op de jaarrekening 
  
Opbrengsten 
De geprognosticeerde opbrengst is ruimschoots behaald. 
  
Bij publieksinkomsten dient in 2018 aandacht te worden besteed aan inkomsten van de Z-store en 
overige inkomsten voortkomende uit deelnemersbijdragen, zoals inkomsten uit het schoolgebonden 
project in samenwerking met de NDSM werf dat niet heeft plaatsgevonden. 
Opvallend zijn de sponsoropbrengsten die hoger zijn dan verwachting dankzij de werkzaamheden van 
de vrijwilliger sponsorwerving. 
De overige inkomsten zijn hoger door de projecten die wij in samenwerking realiseren met partners 
in Amsterdam Noord zoals onder andere Stichting Wijsneus  in het kader van talentontwikkeling, 
Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie in het kader van de Zomerschool, de Affordable Art Fair, en 
Stichting SPIN.  
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Er zijn verschuivingen in de rubrieken subsidies en bijdrage uit private middelen. 
Een behoorlijk deel daarvan is ontstaan door het maken van keuzes inzake te ontwikkelen projecten. 
Een voorbeeld hiervan is Amsterdammers Maak je Stad vanuit de gemeente Amsterdam, dit project 
werd onder de aandacht gebracht in het voorjaar van 2017 en sloot uitstekend aan op de missie van 
Noordje. Dit veroorzaakte een verschuiving van private middelen naar overige subsidies gemeente 
Amsterdam. 
  
Kosten 
De geprognosticeerde kosten zijn lager dan begroot. 
  
Aangaande de beheerskosten betreft dit de invulling van het secretariaat dat in 2017 is ingevuld door 
een vrijwilliger. In verband met haar integratietraject gaat zij per januari 2018 in loondienst bij 
Noordje voor 16 uur per week. 
Het honorarium van de directie is hoger in verband met opname in het pensioenfonds per 1 januari 
2017.  
Bij Pr en Marketing is een substantieel deel van de kosten direct naar de projecten gerekend. 
Al met al leveren de beheerslasten een batig saldo van 18.707 euro op. 
  
De activiteitenlasten personeel zijn vrijwel gerealiseerd. 
 
De activiteitenlasten materieel zijn lager dan begroot, er is een verschil waar te nemen van 35.800 
euro.  Dit is te verklaren doordat Noordjes Kunstateliers en het project Jongeren aan Z (in de wijk!) 
niet hebben plaatsgevonden en onderdelen van het project de Z Only Supplystore in aanzienlijk 
mindere mate en met minder middelen is uitgevoerd. Dit laatste project betrof een uitbreiding van 
de inrichting en de externe uitstraling. We moeten constateren dat dit programma voor 2017 te 
ambitieus ingezet is. De vernieuwing van de Z Only Supplystore is in beperkte vorm uitgevoerd door 
het eigen Noordje team. De uiteindelijk gewenste vorm vraagt voortgaande inspanning in 2018. 
Wat betreft Noordjes Kunstateliers, dit project gaat van start per maart 2018 en ook het betrekken 
van jongeren in de wijk onder de noemer Jongeren aan Z krijgt extra aandacht in 2018. 
  
Ten aanzien van de totale exploitatie kunnen we opmerken dat er een batig saldo is van 52.194 euro. 
Dit saldo is, conform de regelgeving van het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegevoegd aan het 
nieuwe Bestemmingsfonds AFK. 
  
De reserves van de Stichting stijgen daarmee naar € 68.539,- waarvan een bedrag van € 16.345 
algemene reserve bedraagt. 
  
Het solvabiliteitspercentage komt uit op 44,9% en het liquiditeitspercentage op 2,2%. Dat betekent 
dat de Stichting zowel op de lange termijn als op de korte termijn aan haar financiële verplichtingen 
kan voldoen. 
  
Beschouwing   
De gestelde doelen voor 2017 zijn in hoofdlijn bereikt. 
Noordje heeft met een kleine compacte bezetting veel en diverse projecten gerealiseerd. Mede 
mogelijk gemaakt door inzet van gemotiveerde en betrokken vrijwilligers en freelancers. 
  
Mede dankzij subsidies vanuit de gemeente Amsterdam rondom belangrijke onderwerpen als 
armoede (buitenschoolse cultuureducatie-Laat je Zien Laat je Horen) en Talentvolle Stad 
(Amsterdammers Maak je Stad) heeft Noordje kansen gekregen om op meer plekken in de wijk 
aanwezig te zijn en haar zichtbaarheid te vergroten. 
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Fondsen als Fiep Westendorp Foundation en het Kansfonds ondersteunden ons 
huiswerkbegeleidingstraject en het creatieve schrijven en illustreren en daarbij ons maatschappelijk 
belang. We zijn trots op het netwerk van zowel grote als kleine bedrijven uit Amsterdam Noord die 
onze missie ondersteunen binnen het netwerk Vrienden van Noordje. 
De samenwerking met en medewerking van de musea in het project Met Noordje naar het 
Museum  draagt bij aan een inspirerende en culturele verbinding van de kinderen van Noord met de 
stad Amsterdam. 
  
We zijn over het aantal groepen dat is bereikt onder schooltijd maar we streven naar meer spreiding 
onder de scholen in Amsterdam Noord, met name op gebied van het primair onderwijs. Tijdens het 
traject van Amsterdammers Maak je Stad zijn gesprekken gevoerd met 9 scholen in Amsterdam 
Noord en schoolprojecten vastgelegd op 6 van deze scholen in  januari en februari 2018. 
  
Het aantal jongeren dat Noordje wilde bereiken na schooltijd en in de wijk is niet behaald. Dit 
onderwerp vergt een intensievere aanpak op gebied van werving, communicatie en vertrouwen.  
  
Door de diversiteit in aanbod bereikte Noordje kinderen en jongeren uit alle sociale lagen van de 
bevolking van Amsterdam Noord, met name de kinderen en jongeren met een taal- en sociaal 
maatschappelijke achterstand. 
  
 
Vooruitblik 
Noordje wil haar bestaande activiteiten zowel in kwaliteit als in kwantiteit versterken en uitbreiden 
met onderschoolse programma’s op scholen in Amsterdam Noord.  
 
Naast de groei van de huidige activiteiten, heeft Noordje de ambitie om het Schrijflab ook in de rest 
van Amsterdam aan te gaan bieden. Of dat nu op een nieuwe,  kersverse locatie is met een 
bijzondere winkel erbij, of in een buurthuis, een bibliotheek of op school. De implementatie van de in 
2017 gerealiseerde blauwdruk is daar onderdeel van. 
 
Noordje wil jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar actiever betrekken, zowel onderschools als 
naschools en onderzoekt mogelijkheden voor Pop-up plekken in de wijk en/ of op school. 
 
In dit kader en om onze aanpak en filosofie verder onder de aandacht te brengen in Amsterdam 
organiseert Noordje in juli 2018 het Congres Word Up! waaraan de internationale 
partnerorganisaties deelnemen voor best share practises. 
  
  
  
  
 

 



BALANS PER 31 DECEMBER

2017 2016
ACTIVA € €

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 4.806            2.667            
Te ontvangen subsidies 5.000            2.000            
Overige vorderingen 10.566          14.235          

20.372     18.902  

Liquide middelen 104.012   48.477  

Totaal activa 124.384   67.379  

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene reserve 16.345     16.345  

Bestemmingsfonds AFK 52.194     -            

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies 36.116          26.490          
Overige kortlopende schulden 19.729          24.544          

55.845     51.034  

Totaal passiva 124.384   67.379  
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FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

2017 2016

BATEN € €

Opbrengsten

Publieksinkomsten 2.337        5.395       
Sponsorinkomsten 14.396      8.298       
Overige inkomsten 64.114      56.863     

Indirecte opbrensten 438           7.724       

Totaal opbrengsten 81.284      78.281     

Subsidies en Bijdragen

Bijdrage AFK Kunstenplan 141.218    -              
Overige subsidies gemeente Amsterdam 47.218      73.165     
Bijdrage uit private middelen 25.451      30.555     

Totaal publieke en private middelen 213.887    103.720   

Diverse baten -                -              

TOTALE BATEN 295.171    182.001   

LASTEN

Beheerslasten 

Beheerslasten personeel 51.374      46.691     
Beheerslasten materieel 47.969      50.796     

Totale beheerslasten 99.343      97.487     

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel 115.035    73.465     
Activiteitenlasten materieel 28.651      13.111     

Totaal activiteitenlasten 143.686    86.576     

TOTALE LASTEN 243.029    184.063   

RESULTAAT 52.142      2.062-       

Saldo rentebaten en -lasten 52             60            

EXPLOITATIERESULTAAT 52.194      2.002-       

DIVERSE BATEN EN LASTEN -                -              

TOEVOEGING AAN BESTEMMINGSFONDS 52.194-      -              

RESULTAAT NA TOEVOEGING AAN RESERVE -                2.002-       
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TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

Aard der activiteiten

De Stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en heeft als doel het organiseren en
het doen uitvoeren van kunstprojecten en voorts alles wat daarmee in de meest uit-
gebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde.

Vaste activa

Materiële vaste activa
De aanschaffingen worden geactiveerd en gewaardeerd op aanschaffingswaarde, 
verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van economische levensduur.

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover noodzakelijk
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De in de exploitatierekening opgenomen baten zijn opgenomen indien en voor zover
zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt.
De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten en afschrijvingen.
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van 
vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van verwachte 
economische levensduur. 

Administratiekantoor

De boekhouding en de samenstelling van de jaarrekening is verzorgd door administratiekantoor
E. Bijsterbosch, Hondsdrafstraat 25, 1441 PC Purmerend, tel. 0299-416608.
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2017 1-1-2017
Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 4.806            2.667             

Te ontvangen subsidies
Mocca -                    2.000             
Gemeente Amsterdam LZLH 2017-2018 5.000            -                     

5.000            2.000             

Overige vorderingen
Borg Kazerne Z 6.200            6.200             
Te ontvangen BTW 2.272            4.214             
Te ontvangen rente 52                 -                     
Vooruitbetaalde kosten -                    2.386             
Vooruit ontvangen facturen 1.969            -                     
Overige overlopende posten 74                 1.435             

10.566          14.235           

Totaal Vorderingen 20.372          18.902           

Liquide middelen

Kas 280               52                  
ING: rekening-courant 50.427          5.119             
ING: reserveringsrekening 53.306          43.306           

104.012        48.477           

TOTAAL ACTIVA 124.384        67.379           
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TOELICHTING OP DE BALANS

Eigen Vermogen 31-12-2017 31-12-2016

Algemene reserve

Het verloop van het kapitaal is als volgt:

Stand per 1 januari 16.345        18.348        
Resultaat 52.194        2.002-          
Mutatie ingevolge bestemming resultaat 52.194-        -                  
Stand per 31 december 16.345        16.345        

Bestemmingsfonds AFK Kunstenplan 52.194        -                  

Kortlopende schulden

vooruitontvangen subsidies en bijdragen
Gemeente Amsterdam - Laat je Zien Laat je Horen 2016-2017 -                  21.835        
Fiep Westendorp Foundation -                  3.801          
Cultuurkaart: vouchers -                  855             
Gemeente Amsterdam - Laat je Zien Laat je Horen 2017-2018 36.116        -                  

36.116        26.490        

overige kortlopende schulden
Crediteuren 6.186          12.903        
Af te dragen BTW -                  2.237          
Af te dragen Loonheffingen 1.221          1.318          
Uit te betalen vakantiegeld 1.755          1.755          
Nog te betalen kosten -                  -                  
Nog te ontvangen facturen 10.566        6.331          
Overige overlopende posten -                  -                  

19.729        24.544        

TOTAAL PASSIVA 124.384      67.379        

Stichting Noordjes Kinderkunst jaarrekening 2017 16



TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2017 AFK 2017-2020 2016

DIRECTE OPBRENGSTEN

Publieksinkomsten -                 
- Bijdragen museumbezoek 2.044         450                     242            
- Strippenkaarten voor activiteiten 123            -                          14              
- Verkopen Z-Store 170            2.480                  97              
- Overige inkomsten -                 6.180                  5.042         

2.337         9.110                  5.395         

Sponsorinkomsten
- Vrienden van Noordje: bedrijven 14.325       8.000                  8.298         
- Crowdfunding -                 3.000                  
- Overige donaties 71              -                          -                 

14.396       11.000                8.298         

Overige inkomsten
- Educatie 61.376       50.300                56.093       
- Overige directe inkomsten 2.738         -                          770            

64.114       50.300                56.863       

TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN 80.846       70.410                70.557       

INDIRECTE OPBRENGSTEN 438            1.250                  7.724         

TOTAAL OPBRENGSTEN 81.284       71.660                78.281       

BIJDRAGE AFK KUNSTENPLAN
AFK jaarlijkse voorschotbedrag 141.218     140.000              -                 

OVERIGE SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM
Gemeente Amsterdam -               -                       60.000     
Gemeente Amsterdam - LZLH 2016-2017 21.835       -                          13.165       
Gemeente Amsterdam - LZLH 2017-2018 5.384         35.000                -                 
Gemeente Amsterdam - Maak je Stad 20.000       -                          -                 

47.218       35.000                73.165       

OVERIGE SUBSIDIES UIT PUBLIEKE MIDDELEN
Structureel -                 -                          -                 
Incidenteel -                 -                          -                 

-                 -                          -                 
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TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2017 AFK 2017-2020 2016

BIJDRAGE UIT PRIVATE MIDDELEN
Fiep Westendorp Foundation (Schrijflab) 3.801         10.000                2.699         
Stichting Mocca -                 -                          10.000       
Stichting Hulp na Onderzoek -                 -                          2.500         
Stichting Doen - Z-Store -                 -                          856            
Rotarkids - Met Noordje naar het Museum -                 -                          2.500         
De Fundatie -                 -                          5.000         
Fundatie van de Santheuvel -                 -                          2.000         
Ars Donandi - Huiswerkbegeleiding -                 -                          5.000         
Kansfonds (Schrijflab) 21.650       24.000                -                 
Vrienden van Noordje: particulieren -                 2.020                  -                 
Sociaal Maatschappelijke Fondsen -                 10.000                -                 

25.451       46.020                30.555       

TOTAAL PUBLIEKE EN PRIVATE MIDDELEN 213.887     221.020              103.720     

TOTALE BATEN 295.171     292.680              182.001     
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TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2017 2017 2016

BEHEERSLASTEN: PERSONEEL

Honoraria directie 50.706            46.000            46.011         
Secretariaat -                     14.550            -                   
Overige personele lasten 668                 4.000              679              

51.374            64.550            46.691         

BEHEERSLASTEN MATERIEEL

Huur Kazerne Z 20.786            24.000            20.489         
Overige huisvestingskosten 3.500              4.000              3.729           

24.287            28.000            24.218         

Bureau- en organisatiekosten:
Kantoorbenodigdheden 1.699              2.000              3.050           
Reis-, verblijfs- en representatiekosten 1.801              2.000              3.083           
Automatisering 875                 -                     458              
Administratiekosten 5.663              5.000              4.900           
Accountantskosten 4.000              4.000              -                   
Bestuurskosten 526                 1.000              -                   
Contributies en lidmaatschappen 417                 -                     
Verzekeringen 380                 2.000              327              
Bankkosten 202                 -                     152              
Overige bureaukosten 3.906              -                     1.031           

19.468            16.000            13.001         

Algemene PR en Marketing:
Website -                     2.500              
Ontwerp en drukkosten 4.214              3.500              10.256         
Marketing -                     3.500              3.322           

4.214              9.500              13.578         

TOTALE BEHEERSLASTEN 99.343            118.050          97.487         

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL
Projectleiding 9.552              -                     -                   
Docenten 75.332            -                     66.177         
Vrijwilligers 9.789              -                     7.288           
PR en Marketing 6.093              
Overige honoraria 14.269            -                   

115.035          113.560          73.465         
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TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2017 2017 2016
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL

Productiekosten:
Materiaalkosten 6.137              -                     7.247           
Lesmaterialen 4.702              -                     -                   
Reis- en verblijfskosten 7.080              -                     2.850           
Locatiekosten voor presentaties 3.747              -                   
PR & Marketing 3.381              
Overige kosten 3.603              -                     3.014           

28.651            61.070            13.111         

TOTALE ACTIVITEITENLASTEN 143.686          174.630          86.576         

TOTALE LASTEN 243.029          292.680          184.063       

Saldo rentebaten en -lasten 52                   -                     60                

EXPLOITATIERESULTAAT 52.194            -                     -2.002          

Diverse baten en lasten -                     -                     -                   

Toevoeging aan bestemmingsfonds -52.194          -                     -                   

EXPLOITATIERESULTAAT NA TOEVOEGING
AAN BESTEMMINGSRESERVE -                     -                     -2.002          
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Aan: het bestuur van Stichting Noordjes Kinderkunst 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Stichting Noordjes kinderkunst te Amsterdam 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 
 

 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Noodjes Kinderkunst op 31 december 2017 
en van het resultaat in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Subsidies 2017-2020 van het AFK  

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 
2017 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in de subsidiebeschikking en het Handboek Verantwoording Meerjarige 
Subsidies 2017-2020 van het AFK 

 
De jaarrekening bestaat uit:  
 
1. de balans per 31 december 2017  

2. de staat van baten en lasten over 2017  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen.  

 
 
De basis voor ons oordeel 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol van de Meerjarige Subsidies AFK 
Kunstenplanperiode 2017-2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Noodjes Kinderkunst zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:  
• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens;  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
• alle informatie bevat die op grond van het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies van 
  het 2017-2020 van het AFK . 
 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 
en het Controleprotocol van de Meerjarige Regeling 2017-2020 Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Handboek Verantwoording 
Meerjarige Subsidies 2017-2020 van het AFK 
 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur  
voor de jaarrekening 
 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming het Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies 2017-2020. In dit kader is 
het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 
als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vennootschap. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle informatie die voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing.  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit.  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan.  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Wij bevestigen aan de bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 10 april 2018 
 
Denielsen Accountants & Adviseurs 
namens deze, 
 
 
 
  
J.J. Denie AA 
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Rapport van feitelijke bevindingen inzake de prestatieverantwoording 2017 van 
Stichting Noordjes Kinderkunst 
 
Aan: het bestuur van Stichting Noordjes Kinderkunst 

 

Opdracht 

Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het 
Prestatieoverzicht (model AFK) voor de prestatieverantwoording 2017 zoals omschreven in onze 
opdrachtbrief van 15 maart 2018. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze 
werkzaamheden. 

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit 
rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan u eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er 
op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of 
beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn 
geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen. 

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van 
overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”. 

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden 
is het verrichten van die werkzaamheden die wij met Stichting Noordjes Kinderkunst zijn 
overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. De werkzaamheden ten 
aanzien van dit onderzoek zijn door het AFK benoemd in de  het Controleprotocol van de 

Meerjarige Subsidies AFK Kunstenplanperiode 2017-2020. Aangezien wij slechts verslag doen 
van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat 
op in de prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen 
accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit 
houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid 
van het in Model van AFK voor de prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en 
toelichtingen daarop. 

Het behoort niet tot onze taak om de prestatiegegevens opnieuw te meten en te onderzoeken 
om daarmee ook een uitspraak te doen over de uitkomsten van het proces. Het beoordelen van 
deze uitkomsten vormt derhalve geen onderdeel van onze taak. 
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Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 

- Vaststellen dat de in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens overeenstemmen 
met de vastlegging daarvan in de desbetreffende onderdelen van de administratie; 

- Vaststellen in gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, dit in de verantwoording 
daarbij is vermeld inclusief de wijze van totstandkoming van de schatting (methodologie); 

- Vaststellen in gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, dat de schattingen zijn 
bepaald overeenkomstig de methodologie zoals uiteengezet in de verantwoording; 

- Vaststellen dat prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens zoals 
opgenomen in de jaarrekening. 

 

Beschrijving van de feitelijke bevindingen 
 

- Wij hebben vastgesteld, dat het aantal activiteiten overeenstemt  met de vastlegging 
daarvan in de desbetreffende onderdelen van de administratie, dit middels 
deelwaarnemingen vastgesteld; 

- Wij hebben middels een deelwaarneming van vier prestatiegegevens  vastgesteld dat de 
aantallen in de lijn liggen aan de hand van onderliggende documentatie waaronder 
overeenkomsten, aanmeldingsformulieren, tellijsten, foto’s; 

- Wij hebben voor een deelwaarneming van vier prestaties nagegaan dat deze correct zijn 
opgenomen het bestuursverslag; 

- Wij hebben vastgesteld dat de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de jaarrekening. 
 
Beperking in verspreidingskring en het gebruik 

Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Noordjes Kinderkunst en het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de 
werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de 
rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. 

 
 
Amsterdam, 10 april 2018 
 
Denielsen Accountants & Adviseurs 
namens deze, 
 
 
 
J.J. Denie AA                                                                      

 
 


