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Stichting Goed Beeld

T.a.v. het bestuur

Oostzijde  219B

1502 BD  ZAANDAM

Haarlem, 3 maart 2020

Geacht bestuur,

Opdracht

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018

Voorzitter: de heer R.A. Vos

Secretaris: mevrouw M.M.C. van Dijk-Annegarn

Penningmeester: de heer C.J. Straver

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2018 van Stichting Goed Beeld 

gevestigd aan de Oostzijde  219B te Zaandam.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van de door u bestuurde stichting.

De organisatie is als stichting op 11 februari 2016 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Het creëren en ondersteunen van audiovisuele projecten met een  maatschappelijke relevantie.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder dossiernummer 65309782 en is statutair 

gevestigd te Zaandam.
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Stichting Goed Beeld Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam gevestigd te Zaandam

Sprekers waren: Professor dokter Arjan Bos, Acteur Hans Kesting en ik zelf.

Eind 2018 is het idee uitgewerkt om met de expo in de zomer van 2019 door Nederland te trekken.

We zijn begonnen met contacten leggen hiervoor en met het werven van sponsors.

Zaandam, 3 maart 2020,

het bestuur:

R.A. Vos, voorzitter                              M.M.C. van Dijk-Annegarn, secretaris

C.J. Straver, penningmeester

Rond Wereld aids dag 2018 stond de expo in Maastricht. Ook daar was een opening en was er aandacht van NPO 

Radio 1 en dag en weekbladen.

In het kader van AIDS 2018 het grote aidscongres in de RAI in Amsterdam maakte een foto serie met het onderwerp 

Stigma.

Een serie onherkenbare portretten van mensen die leven met hiv en hier niet open over zijn. Ik heb geprobeerd te laten 

zien waar zij tegen aan lopen, en waarom zij niet open durven zijn. 18 portretten met 19 quotes. Daarbij bij ieder portret 

de N=N boodschap.

Expositie in de buitenruimte. De eerste expo was tijdens AIDS 2018 op het Museumplein in Amsterdam. De expo stond 

twee weken op het plein.

Ook werd het boek ‘Stigma’ gemaakt. Met langere interviews met de mensen uit de expo, en enkele interviews met 

professionals uit het hiv veld. De presentatie van het boek viel samen met de opening van de expo. De presentatie was 

in het Stedelijk Museum Amsterdam. 

Door gebruik te maken van een PR bureau kreeg de expo en het boek veel publiciteit waardoor de N=N boodschap 

nog wijder werd verspreid. Radio, TV en dag en weekbladen besteedde er aandacht aan. (zie bijgeleverde media 

schema).

Bestuursverslag Bestuursverslag
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ACTIEF

 ( x €  1 )

Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en sociale lasten - 1.680 

- 1.680 

Liquide middelen 21.472 3 

21.472 1.683 

Balans per 31 december 2018
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Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam

PASSIEF

 ( x €  1 )

Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 21.463 1.683 

21.463 1.683 

Belastingen en sociale lasten 9 - 

9 - 

21.472 1.683 

R.A. Vos, voorzitter                              M.M.C. van Dijk-Annegarn, secretaris

C.J. Straver, penningmeester

Zaandam, 3 maart 2020

Balans per 31 december 2018

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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gevestigd te Zaandam gevestigd te Zaandam

 ( x €  1 )

Toelichting 2018 2017

Baten 46.825 17 

Baten -/- directe lasten 46.825 17 

Overige bedrijfskosten 27.045 1.013 

Som der exploitatielasten 27.045 1.013 

Exploitatieresultaat 19.780 -/-996 

Resultaat 19.780 -/-996 

R.A. Vos, voorzitter                              M.M.C. van Dijk-Annegarn, secretaris

C.J. Straver, penningmeester

Zaandam, 3 maart 2020

Staat van baten en lasten 2018 Staat van baten en lasten 2018
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Stichting Goed Beeld Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam gevestigd te Zaandam

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Goed Beeld

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Zaandam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

65309782

Activiteiten

Vestigingsadres

Oostzijde  219B

1502 BD Zaandam

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 94997 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het creëren en ondersteunen van audiovisuele projecten met een  maatschappelijke relevantie.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en

resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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Stichting Goed Beeld Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam gevestigd te Zaandam

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde

goederen en diensten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Goed Beeld Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam gevestigd te Zaandam

 ( x €  1 )

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2018 31-12-2017

Belastingen en sociale lasten - - - 1.680 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting - 1.680 

Liquide middelen

Triodos Bank (NL47TRIO0391134426) 21.465 3 

Kruisposten 7 - 

21.472 3 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Goed Beeld Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam gevestigd te Zaandam

 ( x €  1 )

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2018 31-12-2017

Stichtingskapitaal 21.463 1.683 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-01-2018

Opnames 

minus 

stortingen 2018

Beginkapitaal 

op 01-01-2018

Opnames 

minus 

stortingen 2018

Resultaat over 

de periode 2018

Eindkapitaal op 

31-12-2018

Stichting Goed Beeld 1.683 - 1.683 - 19.780 21.463 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2018 31-12-2017

Belastingen en sociale lasten 9 - 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen omzetbelasting 9 - 
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Stichting Goed Beeld Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam gevestigd te Zaandam

 ( x €  1 )

2018 2017    

Baten

Opbrengsten 46.825 17 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Opbrengsten

Opbrengsten donaties derden 45.540 - 

Opbrengsten verkoop boeken 1.285 17 

46.825 17 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 756 - 

Promotie-, congres- en ontwikkelingskosten 25.244 890 

Algemene kosten 1.045 123 

27.045 1.013 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten 756 - 

Promotie-, congres- en ontwikkelingskosten

Kosten PR en promotie The Stigma Project 4.961 - 

Druk- en ontwikkelingskosten boeken 7.230 - 

Reclameborden 12.953 - 

Sponsoring - 890 

Overige verkoopkosten 100 - 

25.244 890 

Algemene kosten

Bankkosten 134 123 

Afrondings- en betalingsverschillen 911 - 

1.045 123 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten
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