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Bestuursverslag

De activitelten van Stichting Kleurrijke Stad, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelirk

uit welzijn, educatie en recreatie evenementen. Doel van de stichtinB is het versterken en

bevorderen van het multicultureel samenleven en het mogelijk maken van ontmoeting en

kennismaking tussen verschillende culturele en etnische gemeenschappen.

Het was een uitermate moeizaam jaar op verschillende vlakken. Financieel eindigden we hetjaar
met een negatief resultaat van € 2.164,-. Dit resultaat is in zijn geheel ten laste gekomen van het

vermogen van de stichtinB, Het negatieve resultaat is mede veroorzaakt doordat de gemeente

€500,- aan uitgaven vooí waarderlng aan onze vrijwilli8ers niet subsidiabel achtte, maar meer nog

door corona, het sterk achterblijven van inkomsten uit sponsoring en inkomsten uit de activiteiten.

Moeizaam was het om de activiteiten van de stichtlng te organiseren en om de vrijwilligers, door

corona en de beperkende maatregelen, bij de stichting betrokken te houden. Samen hèbben we

hard gewerkt om zoveel mogelijk geplande activiteiten, en vanwege corona wel in aangepaste vorm,

door te laten gaan. We noemen hlerbij met name het Kleurrijk verbindt event (gesprek met gasten

online, met circa 100 volgers) en het Kleurrijk Oranjefeest op koningsdag (online activiteit en gesprek

met 80-100 volters). Van de 9 buurtbijeenkomsten waren er 7 kleinschalig met 5 tot 7 deelnemeÍs

en 2 werden online gehouden. We merkten dat het enthousiasme bij onze vrijwilligers langzaam

steeds minder werd. onze speciale activiteiten om onze waardering en respect voor hun inzet te

uiten, werden steeds meer ook afscheidsbijeenkomsten voor vrijwilligers die stoptén.

Het in 2018 met partners opgezette samenwerklngsvërband Kleurrljk040 heeft in 2021 niet meer

gefunctioneerd. We merkten dat iedereen bezig was om zelf het hoofd boven water te houden en

geen extra inspanning kon doen voor het samenwerkinBsverband.

Hier bovenop kwamen de perikelen met de gemeente. We merkten dat de gemeente, nog minder

oog en oor had voor hoe de stlchting kleurrijk samenleven wil verstèrken en bevorderen. Dit werd

ons niet als dusdanig medegedeeld maar merkten we aan de afwezigheid van kennis over de

stlchting en waardering voor ons werk. Dit uitte zich onder andere in het niet subsidiabel verklaren

van enkele belangriike activiteiten van de stichting.

Het geheel van moeizaam functionèren heeft het stichtingsbestuur doen besluiten om eind 2022 in

zijn geheel te stoppen met de stlchting en de samenwerking met de gemeente na bijna 30 jaar al per

1 januari 2022 te beèindigen, Daarover is een open brief gestuurd naar de gemeente waar nul

reactie op is gekomen- Dus voor zover dat verhaal.

Tot slot verklaart het bestuur dat dè 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 zirn opgenomen.

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

verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende lnvloed heeft. Tevens verklaart het bestuur dat

buiten de in deze jaarrel<ening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter

beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die

van materièle invloed zijn op deze jaarrekening.
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Stichting Kleurrijke Stad
Eindhoven

Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiëlè vaste activa
Hard en software

Vlottende activa

Vorderingen en ovèrlopende activa
Overige vorderingen

Liquido middelen

31 dec 2021 3l dec 2020
€€€€

14322
14322

3.053
3.053

7.342 11.047

10.417 í1.190

0



Balans per 31 december 202í
(Na resultaatbestemmlng)

PASSIVA

Kapitaal
Stichtingsvermogen

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden

31 dec 2021 31 dec 2020

Stichting Kleurriike Stad

Eindhoven

10.522
10.522

2.059 668

10.417 11.190

€€€€

82

1.977

668
0

8,358



Begroting
2021

Stichting Kleurrijke Stad

Eindhoven

Realisatie Rèalisatie
2021 2020

Staat van baten en lasten over 2021

Baten
Subsidie gemeente
Ontvangen sponsoÍgèlden
Sponsoring in nalura
Totaal subsidies en bijdragèn

Batón
Saldo overige baten

Totaal baten

Lasten
Afschrijvingen materièle vaste activa
Huisvesting
Kantoorkosten
Communicatiekosten
Activiteitskosten
Bestuurskosten
Algemene kosten
Totaal lasten

€

'17.400

1.000
500

€

11.897
503
400

€

19.874
503

0

18.900

2.100

12.800

I .570
--ffi 

-1s70

123

21.OO0

150
5-000

300

14.370 20.500

14.000
0

121 122
4.406 6.271

248 169

01050
8.305 10.139

060

Financiéle baten & Iasten
Diverse baten en lasten

Saldo van baten èn last€n

1.200 501 388
20.650 13.686 17.149

3.351

-350 -308 -299
0 ,2.540 0

o -2164 3-052

20.377



Stichting Kleurrijke Stad
Eind hoven

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activlteiten
De activiteiten van Stichting Kleurríke Stad, statutair gevestigd te Eindhoven
bestaan voornameÍijk uit welzijn, educatie en recreatie evenement6n.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de iaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen zondèr winststreven (RJK C1),

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenz[ bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lastèn worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gèrealisèerd. Verplichtingen en mogeli.lke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagiaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend ziin geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspdis, veÍminderd mel de cumulatieve
afschri.ivingen 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 verkrijgingsprÍs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
van ingebruikneming.

Vorderlngen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachle
vooÍzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voozièningen worden bepaaíd op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelàn
De liquide middelèn staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrUe beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden wordon bÍ eerste veMerking opgenomen tegen dè reèle waarde en vervolgens gewaardeèrd

tegen de geamortiseerde kostpriis.



Stichting Kleurrlke Stad
Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de resultaatbepallng

Algemèen
Baten en lasten worden toegerekend aan het iaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd, Verplichting6n en mogelijke veÍliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van hèt verslagjaar, worden in acht genomen indjen zij voor het opmaken
van de iaaÍekening bekend zijn geworden.

Netto baten
Onder netto baten wordt veBlaan de opbÍèngst van de in hel verslagiaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en dè ovèr de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alls
belangrijke rechten op economjsche voordelen alsmede àlle belangriike risico's zijn ovèrgegaan op de koper.
De kostprijs van dezo goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn vericht.
De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies
Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen oí de periode waaraan de subsidiès
kunnen worden toegerekend.



Stichting Kleuniike Stad
Eindhoven

Toelichting op de balans per 3í december 2021

Materiële vaste activa

Een ovezicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:
2021-*-----

Hard èn software

Aanschaffingen
Cum. afschd.iving
Boekwaarde begin

(Des)investeringen
Afschrijvingen
Mutaiies

Boekwaarde èinde

Afschrijvingspercentage :

Vorderingen en overlopende activa

Ovèrigè vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen subsidie

Liquide middelen

611
-468

143

0

-121
-121

n
20v.

31 dec 2021
'--------------'=

'f aR

2.338-----1553

31 dec 2021

31 dec 2O2O

€

0

0

0

3í dèc 2020

Rabobank rekening-courant
ING rekening-courant
Kas

€

1.428
5.909

5

1.860

9.056
131

11.O47

10



Stichting Kleuffijke Stad
Eindhoven

Toelichting op de balans per 3í december 2021

Kapitaal

Stichtingsvermogèn
Beginsaldo
Resultaat boekjaar
Eindsaldo

2021---------

Resultaatverwèrking
Hel bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het saldo van baten en lasten van € -2164 over 2021 zal worden onttrokken aan het
slichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de iaarrekening 2021 van de stichting.

Kortlopende schulden
31dec202'1 3í dec 2020

€€
Schulden aan leverancièrs
Crediteuren

Overige schulden
Saldo project Onze Stad

10.522 7 .470
-2.164 3.052----T55s' ---'ao.sn

a2

1.977
1.977

77



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Begroting Realisatie
2021 2021

Èe

17.400
1.000

500

Stichling Kleurrike Stad
Eindhoven

11.897 19.874
503 503
400 0

Subsidiès en bijdragen
Subsidie gemeènte
Ontvangen sponsorgelden
Sponsoring in natura

Opbrengsten
Deelnemers
Overige verkopen

Atschrïvingen materiëlè vaste activa
Afschrijvingen hard en software

Huisvesting
Huur

Reaíisatie
2020

0

496
1.07 4

18.900

500
í.600

12.800 N.377

2.100 ,t.570

í50 121 122
150 121 122

5.000 4.406 6.271
5.000 4.406 6.271

72



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Begroting
20,21

Kantoorkosten
Porii
Telefoon en internet

Communlcatiekosten
Representatie
Communicatie

Activiteitskosten
Evenementskoslen
Mateíaalkosten
Workshops en optredens
Huur materiaal/ inventaris
Overige koslen transporu opslag decor
Waardering vrijwilligeís
Communicatiekostèn
Overige activiteitskosten

Bestu u rs kosten
Bestuurskosten

Algemenè kosten
Administratiekosten
Advieskosten
Vezekeringèn
Betallingsverschillen
Overige algemene koslen

Rentelastèn en soortgelijke kosten
Rentelasten rekening courant banken

Dlverse lasten
Kosten vorig boekjaar

Stichting Kleurrijke Stad
Eindhovèn

Reelisatiè
2021

Rèalisatie
2020

300 248
OU

109
í69

0

0
0

0

80

0 105

1.200
2.600
5.500
2.700 2.245

00
1.000 993
500 438

1.263 3.524
2.609 3.004

71 0
1 .588

112
1 .528

383
5@ 686 0

14.000 8.305 í0.139

00
0

-í 59
36

749

0
1.200 50í

,oo
308 299

2.540

400
0

800
0

0

350

60

469
0

0

8

13
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Bestuursverklaring

Het bestuur van StichtinB Kleurrijke Stad vërklaart hiërbij dat de jaaÍrekening over het boekiaar 2021

mede overeenkomstig de voor dit.iaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur

verklaart dat deze jaarrekeninS de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en

lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaaÍrekening volledig zijn

opgenomen

Aan de stichtlng zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen oÍ vrienden-stichtingen,
verbonden waarop h€t 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 materièle invloed zouden zijn op deze jaarrekening,

Eindhoven, 9 april 2022

E. Maas

Secretaris

P. van der Voort


