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Jaarrekening 2021
STICHTING NEDERLANDS FONDS VOOR

ISRAËLISCHE CULTUUR TE AMSTERDAM

Aan het bestuur van

Stichting Nederlands Fonds voor Israëlische Cultuur
Prinses Margrietlaan 4 A
3051 AT ROTTERDAM

Bennekom,26 september 2022
Geacht bestuur,

'

Hierbij bied ik het rapport inzake de jaarrekening 2021 aan.
Het bestuur van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de
jaarrekening.

1.

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Nederlands Fond voor Israëlische Cultuur te Amsterdam is door mij
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen

voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Stichting Nederlands Fonds voor Israëlische Cultuur.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat
wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Algemeen
Oprichting stichting
Blijkens de akte d.d. 21 april 2011 werd de Stichting Nederlands Fond voor Israëlische Cultuur
per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder dossiernummer 52585816.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Nederlands Fonds voor Israëlische Cultuur wordt in artikel 1 van de
statuten als volgt omschreven:

"Nederland in contact te brengen met een breed scala aan projecten uit Israël op het gebied van

dans, fotografie, mode, design, theater, muziek, literatuur, architectuur, film en beeldende kunst."
Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:
- De heer K.B. Gould

(voorzitter)

- De heer T.C.M. Kemperman

(penningmeester)

- Mevrouw A.P.M. Simonis

(secretaris)
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

Activa
31.12.2020

31.12.2021

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

113
113

8

Liquide middelen

7.368

1.370

Totaal activa

7.481

1.378

6.981

878

Passiva

Eigen vermogen
Overige reserves
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

500

Totaal passiva
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500
500

500

7.481

1.378
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2020

2021
€

Opbrengsten

€

€

€

7.935

5

Projectkosten

4.752
5.000

-

Overige personeelskosten

6

-

Huisvestingskosten

7

-

Verkoopkosten

8

799

961

Kantoorkosten

9

201

71

Algemene kosten

10

641

(49)

18.498
600

Som der bedrijfslasten

1.641

25.081

Bedrijfsresultaat

6.294

(20.329)

Rentelasten en soortgelijke kosten

(191)

Batig saldo boekjaar

6.103
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaiing
Algemeen
Activiteiten

De stichting is actief onder de naam KUNSTENISRAËL en zet zich in om Nederlanders in contact
te brengen met een breed scala aan culturele projecten uit Israël, op het gebied van o.a. dans,
fotografie, mode, design, theater, muziek, literatuur, architectuur, film en beeldende kunst.

KUNSTENISRAËL is een onafhankelijke non-profit organisatie die werkt zonder enig politiek of
religieus oogmerk.

KUNSTENISRAËL streeft ernaar de bekendheid van Israëlische kunst en cultuur in Nederland bij
een zo groot mogelijk publiek te bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door het toekennen van
incidentele bijdragen aan projecten van kunstenaars, kunstinstellingen en overige initiatiefnemers.

Bovendien biedt KUNSTENISRAËL publicitaire ondersteuning voor passende kunstprojecten.
Deze ondersteuning bestaat uit een vermelding op de culturele agenda van de website, op de
Facebook pagina en in de digitale nieuwsbrief in het Engels of Nederlands.
Valuta

Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarversiaggeving
voor kleine rechtspersonen.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
waarderingsgrondslag is vermeld.

nominale waarde, tenzij een andere

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij
voorzienbaar zijn.
Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden In rekening gebrachte diensten onder aftrek
van kortingen en exclusief omzetbelasting.
Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Belastingen

De stichting kent geen winstdoelsteiiing en is om deze reden niet beiastingpllchtig voor de
vennootschapsbelasting.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1.

Liquide middelen
2021

2020

€

€

ABN Amro Bank N.V.. rekening-courant

7.368

1.370

7.368

1.370

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

2.

Overige reserves

De mutatie in het boekjaar betreft de resultaatbestemming van het boekjaar.

3.

Belastingen en premies
2021

Omzetbelasting vierde kwartaal (te ontvangen)

115

Omzetbelasting suppletie in te dienen (te betalen)

(2)
113

Totaal te ontvangen

4.

2020

Overlopende passiva
2021

Accountant en administratie
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2020

500

500

500

500
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5.

Opbrengsten

Giften en bijdragen diversen

6.

2021

2020

€

€

7.935

4.752

7.935

4.752

Overige personeelskosten
2021

2020

■
-

Overige kosten personeel
Management

2.665
15.833
18.498

7.

Huisvestingskosten

Huur

2021

2020

€

€
-

600
600
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10. Verkoopkosten
2021

2020

84

Reclame en advertentlekosten

59

Reis- en verblijfkosten
Representatie
Kosten website

29

95

770

723

799

961

11. Kantoorkosten
2021

2020

66

Telefoonkosten
86

Porti

5

Overige kantoorkosten
115

Contributies en abonnementen

201

71

12. Algemene kosten
2021

2020

Accountantskosten

370

450

Verzekeringen
Afboekingen

271

261

(760)
641

Rotterdam, 26 september 2022

Stichting Nederlands Fonds voor Israëlische Cultuur, het bestuur.
De heer K.B. Gould

De heerT.C.M. Kemperman
Mevrouw A.P.M. Simonis
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OVERIGE GEGEVENS

Accountantscontrole

Op basis van haar balanstotaal, haar totale omzet en haar personeelsbestand hoeft de stichting
op grond van de bepalingen in artikel 2:396 lid 1 BW geen opdracht te geven tot controle van de
jaarrekening. Dit Is de reden dat geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.
Statutaire regeling inzake de winstbestemming
In overeenstemming met de statuten dient heeft de stichting geen winstdoelstellingen.
Voorkomende saldi worden bestemd of onttrokken aan de overige reserve.
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