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Bestuursverklaring

Algemeen

De activiteiten van Stichting Kleurrijke Stad, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelijk uit 

welzijn, educatie en recreatie evenementen. Doel van de stichting is het versterken en bevorderen van het 

multicultureel samenleven en het mogelijk maken van ontmoeting en kennismaking tussen verschillende 

culturele en etnische gemeenschappen.

Het resultaat over 2020 bedraagt € 3052,-. Dit resultaat is in zijn geheel toegevoegd aan het vermogen 

van de stichting. Is het resultaat over 2020 positief, door corona zijn nogal wat activiteiten van de stichting 

niet door kunnen gaan, of op een andere, kleinere, manier. uitgevoerd. We noemen hierbij met name het 

Kleurrijk verbindt event (online) en Kleurrijk Oranjefeest op koningsdag (afgelast). Buurtactiviteiten konden 

slechts in het klein en vaak alleen online gehouden worden. Dit kostte de stichting behalve veel nieuw en 

onbekende werkzaamheden ook een daling van bezoekersinkomsten en sponsorgelden.

Ook door corona konden we minder rekenen op onze vaste vrijwilligers. Om onze waardering en respect 

voor hun inzet te uiten hebben we bijzondere activiteiten gehouden. Daardoor is deze post overschreden. 

We zijn ook blij met de hulp die we kregen van professionals

van andere organisaties om enkele activiteiten uit te voeren.

Het bestuur was een groot deel van 2020 onderbezet en veel werd gedragen/uitgevoerd door de 

voorzitter. Het in 2018 met partners opgezette samenwerkingsverband Kleurrijk040 heeft mede door 

corona niet gefunctioneerd. Ons doel blijft evenwel om de samenwerking

te laten groeien tot een hechter organisatorisch verband. De tijd zal leren of dit slaagt.

Het bestuur verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2020 mede overeenkomstig de voor dit 

jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de 

vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle 

bezittingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden 

waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft. Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze 

jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan. Tot op 

heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zijn op

deze jaarrekening.

Eindhoven 29 maart 2021 

Voorzitter: Patrick van der Voort

Secretaris: Ernest Maas
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Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Hard en software 143 265

143 265

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 0 523

0 523

Liquide middelen 11.047 8.149

11.190 8.937

31 dec 201931 dec 2020

3



Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

€ € € €

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Kapitaal

Stichtingsvermogen 10.522 7.470

10.522 7.470

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 668 1.467

668 1.467

11.190 8.937
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Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Staat van baten en lasten over 2020

Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Baten

Subsidie gemeente 20.600 19.874 19.760

Ontvangen sponsorgelden 750 503 579

Sponsoring in natura 750 0 0

Totaal subsidies en bijdragen 22.100 20.377 20.339

Baten 4.000 123 557

Saldo overige baten 4.000 123 557

Totaal baten 26.100 20.500 20.896

Lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa 100 122 122

Huisvesting 7.000 6.271 7.719

Kantoorkosten 500 169 507

Activiteitskosten 17.200 10.139 11.828

Bestuurskosten 0 60 0

Algemene kosten 1.000 388 1.369

Totaal lasten 25.800 17.149 21.545

300 3.351 -649

Financiële baten & lasten -300 -299 -327

Saldo van baten en lasten 0 3.052 -976
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Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Kleurrijke Stad, statutair gevestigd te Eindhoven

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine

rechtspersonen zonder winststreven (RJK C1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

van ingebruikneming. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs.

bestaan voornamelijk uit welzijn, educatie en recreatie evenementen.
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Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto baten

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies

kunnen worden toegerekend.
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Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

2020

€

Hard en software

Aanschaffingen 611

Cum. afschrijving -346

Boekwaarde begin 265

(Des)investeringen 0

Afschrijvingen -122

Mutaties -122

Boekwaarde einde 143

Afschrijvingspercentage : 20%

Vorderingen en overlopende activa
31 dec 2020 31 dec 2019

€ €

Overige vorderingen

Overige vorderingen 0 523

0 523

Liquide middelen
31 dec 2020 31 dec 2019

€ € 

Rabobank rekening-courant 1.860 2.064

ING rekening-courant 9.056 6.048

Kas 131 37

11.047 8.149
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Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Kapitaal

2020 2019

€ €

Stichtingsvermogen

Beginsaldo 7.470 8.446

Resultaat boekjaar 3.052 -976

Eindsaldo 10.522 7.470

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven: 

Het saldo van baten en lasten van € 3052 over 2020 zal worden toegevoegd aan het

stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2020 van de stichting.

Kortlopende schulden
31 dec 2020 31 dec 2019

€ € 

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 668 1.467

668 1.467
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Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Subsidies en bijdragen

Subsidie gemeente 20.600 19.874 19.760

Ontvangen sponsorgelden 750 503 579

Sponsoring in natura 750 0 0

22.100 20.377 20.339

Opbrengsten

Deelnemers 1.500 123 557

Evenementen 2.000 0 0

Giften en donaties 500 0 0

4.000 123 557

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen  hard en software 100 122 122

100 122 122

Huisvesting

Huur 7.000 6.271 7.719

7.000 6.271 7.719
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Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Kantoorkosten

Porti 100 60 9

Drukwerk 150 0 84

Telefoon en internet 100 109 130

Contributies en abonnementen 150 0 120

Automatiseringskosten 0 0 164

500 169 507

Activiteitskosten

Evenementskosten 10.500 3.524 1.016

Materiaalkosten 3.700 3.004 3.373

Workshops en optredens 0 0 3.143

Huur materiaal/ inventaris 1.000 1.588 2.960

Overige kosten transport/ opslag decor 100 112 0

Waardering vrijwilligers 1.000 1.528 1.138

Communicatiekosten 900 383 198

17.200 10.139 11.828

Bestuurskosten

Bestuurskosten 0 60 0

0 60 0

Algemene kosten

Administratiekosten 500 469 308

Verzekeringen 500 0 1.161

Betallingsverschillen 0 -89 -100

Overige algemene kosten 0 8 0

1.000 388 1.369

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten rekening courant banken 300 299 327

300 299 327
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