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Stichting Goed Beeld

T.a.v. het bestuur

Oostzijde  219B

1502 BD  ZAANDAM

Haarlem, 31 maart 2020

Geacht bestuur,

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter: de heer R.A. Vos

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

Penningmeester: de heer C.J. Straver

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 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

21 mei tot en met 21 augustus 2019 vond de tour door Nederland plaats.

Groningen / Enschede / Breda / Rotterdam / Middelburg / Nijmegen.

Toekomstplannen:

Zaandam, 31 maart 2020,

het bestuur:

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

C.J. Straver, penningmeester

Na afloop van de tour door Nederland heb ik de expo ook in het klein laten printen (formaat 60x40) en opplakken op 

een handzaam systeem zodat de expo ook binnen tentoongesteld kan worden.

Deze ‘kleine’ expo heeft tot nu toe gehangen in Den Haag in het Haga Ziekenhuis en zal dit voorjaar op nog een aantal 

locaties (Ziekenhuizen, GGD’s enz) te zien zijn.

Dit jaar en volgend jaar zal de buiten expo door Duitsland gaan reizen. Gilead Duitsland heeft het project geadopteerd 

en met hen als partner zullen we de komende 1,5 jaar de expo in Duitsland (en optioneel Zwitserland en Oostenrijk) 

laten reizen.

Ik heb begin dit jaar (2020) een presentatie gegeven in Weimar aan het team van Gilead Duitsland en de contract 

onderhandelingen over de Duitse tour zijn in volle gang.

Bij de landelijke tour deden we 6 steden aan waar de expo steeds 2 weken stond op drukke een plek in de openbare 

ruimte. De locaties lagen voornamelijk buiten de Randstad. 

Op deze locaties was er iedere week een dagdeel een team van getrainde voorlichters van de Hiv Vereniging aanwezig 

om het publiek aan te spreken en voorlichting te geven. Prachtige gesprekken waren dat.

Voor deze voorlichtingen maakte we een klein boekje met info en een aantal beelden van de expo om weg te geven 

tijdens de voorlichtingen op straat.

In iedere stad (behalve Breda) was er een opening met een aantal sprekers. Daar werd ook het boek verkocht. Het 

boek heb ik verder veel weggegeven aan instanties die zich bezig houden met HIV zorg zodat ze het in hun 

wachtkamers kunnen leggen of ter ondersteuning mee kunnen geven aan patiënten.

Ook de tour heeft ontzettend veel media aandacht gekregen. Ook hier deed Hagens PR weer de PR voor mij. Van 6 

pagina’s in de bijlage van het FD tot radio en TV aandacht. (zie bijgaand media overzicht)

Bestuursverslag Bestuursverslag

Stichting Goed Beeld jaarrekening 2019 pagina 4 van 12



 

ACTIEF

 ( x €  1 )

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 733 21.472 

733 21.472 

Balans per 31 december 2019
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Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam

PASSIEF

 ( x €  1 )

Toelichting 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 733 21.463 

733 21.463 

Belastingen en sociale lasten - 9 

- 9 

733 21.472 

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

C.J. Straver, penningmeester

Zaandam, 31 maart 2020

Balans per 31 december 2019

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Stichting Goed Beeld Stichting Goed Beeld

gevestigd te Zaandam gevestigd te Zaandam

 ( x €  1 )

Toelichting 2019 2018

Baten 30.487 46.825 

Baten -/- directe lasten 30.487 46.825 

Overige bedrijfskosten 51.217 27.045 

Som der exploitatielasten 51.217 27.045 

Exploitatieresultaat -/-20.730 19.780 

Resultaat -/-20.730 19.780 

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

C.J. Straver, penningmeester

Zaandam, 31 maart 2020

Staat van baten en lasten 2019 Staat van baten en lasten 2019
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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

Liquide middelen

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 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 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

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 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

Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

Triodos Bank (NL47TRIO0391134426) 726 21.465 

Kruisposten 7 7 

733 21.472 

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 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal 733 21.463 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 2019

Beginkapitaal 

op 01-01-2019

Opnames 

minus 

stortingen 2019

Resultaat over 

de periode 2019

Eindkapitaal op 

31-12-2019

Stichting Goed Beeld 21.463 - 21.463 - -/-20.730 733 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

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 )

2019 2018    

Baten

Opbrengsten 30.487 46.825 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Opbrengsten

Opbrengsten donaties derden 30.250 45.540 

Opbrengsten verkoop boeken 237 1.285 

30.487 46.825 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten - 756 

Promotie-, congres- en ontwikkelingskosten 51.123 25.244 

Algemene kosten 94 1.045 

51.217 27.045 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten - 756 

Promotie-, congres- en ontwikkelingskosten

Kosten PR en promotie The Stigma Project 18.095 4.961 

Druk- en ontwikkelingskosten boeken 2.993 7.230 

Reclameborden 30.035 12.953 

Overige verkoopkosten - 100 

51.123 25.244 

Algemene kosten

Bankkosten 104 134 

Afrondings- en betalingsverschillen -/-10 911 

94 1.045 

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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