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Jaarverslag 2015 KCA  
 
1. 20 Jaar KCA 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer bestond in 2015 20 jaar. Dit werd op 9 oktober met een 
prachtig feest voor de vrijwilligers en donateurs in het Oude Raadhuis gevierd en natuurlijk werd er 
ruim aandacht aan besteed in de lokale media.  
 
In de 20 jaar van haar bestaan heeft KCA zich een niet meer weg te denken plek verworven in het 
Aalsmeerse culturele leven. Een plek waarin Kunst en Cultuur niet alleen aangeboden maar ook 
gemaakt wordt. En dat is knap voor een vrijwilligersorganisatie. Met een kleurrijk pallet aan 
activiteiten brengt KCA sinds haar oprichting elk jaar weer een breed publiek samen met 
kunstenaars en musici, amateurs en professionals. Daar komen steeds nieuwe initiatieven uit voort. 
Het decor waar het zich allemaal afspeelt zijn prachtige locaties met veelal cultuurhistorische 
waarde voor Aalsmeer: het Oude Raadhuis, de Oudkatholieke Kerk, cultureel Café Bacchus, de 
Oude Veiling, de Historische Tuin, de Nieuwe Meer om maar wat te noemen. Zo weet KCA een 
inspirerende plaats te creëren voor jong en oud, voor beleving, gedachtewisseling, creatieve 
impulsen, educatie en puur genieten.  
 
20 jaar KCA hebben Aalsmeer verrijkt met een traditie van tentoonstellingen, theatervoorstellingen 
en concerten. In al die jaren heeft KCA een groot cultureel netwerk opgebouwd: vele lokale, maar 
ook nationale én internationale beeldend kunstenaars en musici, kleinkunstenaars, schrijvers en 
dichters, vele andere culturele instellingen in en buiten Aalsmeer en het onderwijs. KCA is als het 
ware de spin in het web van Kunst en Cultuur in de gemeente Aalsmeer.  
 
KCA zou niet kunnen bestaan zonder de ruim 100 loyale vrijwilligers en meer dan 600 enthousiaste 
donateurs en sponsors. En natuurlijk niet zonder de ontelbare bezoekers, steeds weer dankbaar 
voor een bijzondere culturele belevenis.  
 
Bezuinigingen bij de overheid hebben ook KCA niet onberoerd gelaten. Door de sterke afbouw van 
gemeentelijke subsidie daalden de inkomsten van KCA drastisch en moest in 2014 afscheid 
worden genomen van de enige beroepskracht. In 2015 moesten vrijwilligers de activiteiten 
overnemen. Donateurs en sponsors worden steeds belangrijker. En wat de kaartverkoop betreft is 
KCA duidelijk: Kunst en Cultuur moet laagdrempelig blijven zodat iedereen eraan mee kan doen. 
Daarom zijn de entreeprijzen van KCA laag en zijn vele activiteiten zelfs gratis te bezoeken. Een 
gift is uiteraard altijd bijzonder welkom.  
 
In september 2015 ging de gemeente Aalsmeer met Stichting BORA een opstalovereenkomst aan 
voor het Oude Raadhuis en werd het eigendom van dit voor Aalsmeer zo bijzondere gebouw  
overgedragen aan BORA. Daarmee blijft het Oude Raadhuis behouden voor sociaal-
maatschappelijke culturele activiteiten. KCA en BORA kwamen vervolgens overeen dat KCA de 
enige huurder zal zijn van het Oude Raadhuis.  
 
 
2.  Jaarverslagen werkgroepen 
Ook in 2015 werd een bont pallet aan activiteiten georganiseerd. Hieronder vindt u de 
jaarverslagen van de werkgroepen:  

1. Beeldende kunst  
2. Kunst-kijk-lessen 
3. Kunstroute Aalsmeer 
4. Jazz 
5. Klassieke muziek 
6. Podiumkunst en literatuur 
7. Architectuur en monumenten 
8. Cultuurprijs 
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2.1. Beeldende Kunst 
Het prachtige Oude Raadhuis is het decor voor exposities van KCA in Aalsmeer. Hier exposeren 
lokaal en (inter-)nationaal erkende kunstenaars. De regelmatig wisselende tentoonstellingen geven 
Aalsmeer een gevarieerd en steeds weer verrassend beeld van hedendaagse kunst dat door vele 
bezoekers bijzonder wordt gewaardeerd. De werkgroep Beeldende Kunst maakt het met de hulp 
van meer dan 30 kunstminnende vrijwilliger mogelijk. 
 
Het absolute hoogtepunt was de tentoonstelling Amazing Amateurs. 65 Amateurkunstenaars 
presenteren hun werk in de professionele omgeving van het Oude Raadhuis aan een breed publiek. 
De publieksprijs voor de beste Amazing Amateur ging naar Ada Bruine de Bruin. De beste 
amateurs volgend de vakjury waren Anneke Coster (1e prijs), Maria Ninaber van Eijben (2e) en 
Reint Baarda (3e). De prijzen werden uitgereikt door Constantijn Hoffscholte, eigenaar van 
Boekhuis Aalsmeer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Rondleiding Burgemeester Jeroen Nobel  
door Heleen van Haaften tijdens opening  

tentoonstelling Amazing Amateurs (foto: KCA) 
 
 
Exposities in 2015 in het Oude Raadhuis:  

 
Periode: Expositie Opening  Bezoekers* 
29 januari – 15 maart André van Lier, Anneke Klein 

Kranenbarg en Ronald de 
Jong Orlando 

Leo van Lien, directeur Museum 
van Lien te Fijnaart 

425 

19 maart – 3 mei Gea Karhof en Barbara Röling Chistina en Menno Vermeulen, 
kunstverzamelaars 

510 

5 mei – 21 juni Vrijheid, 70 Jaar Bevrijding 
Aalsmeer 

Gertjan van der Hoeven, 
wethouder Aalsmeer 

430 

27 juni – 16 augustus Amazing Amateurs Jeroen Nobel, burgemeester 
Aalsmeer 

1.056 

3 september – 22 
november 

Jackie Slepers Jeroen Nobel, burgemeester 
Aalsmeer 

609 

26 november – 17 
januari 

Kunstcollectie Rabobank 
Regio Schiphol 

Els Avontuur, directeur bedrijven, 
Rabobank Regio Schiphol 

343 

  Totaal 3.373 
*) incl. opening 

 
Meer informatie over de exposities is te lezen op www.kunstencultuuraalsmeer.nl. 
 
De exposities zijn te bezichtigen in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 in Aalsmeer op donderdag 
t/m zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.  



 
 

Jaarverslag en jaarrekening KCA 2015  Pagina 7 van 24 

2.2. Werkgroep Kunst-kijk-lessen  
Stichting Kunst & Cultuur Aalsmeer biedt een educatief programma voor het Basisonderwijs. KCA 
vindt het belangrijk om te stimuleren dat kinderen al jong met kunst in aanraking komen. Deze 
lessen zijn ontwikkeld voor leerlingen van het basisonderwijs. Het is een kans om dichtbij school 
beeldende kunst te ervaren. Op een speelse en vrolijke manier worden leerlingen wegwijs gemaakt 
aan de hand van de actuele expositie in het Oude Raadhuis, een historisch gebouw in het oude 
dorpshart van Aalsmeer. 
 
De lessen zijn erop gericht kinderen kunst te laten ervaren. Centraal staat daarom de vraag: 'wat 
vind jij ervan?' Spelenderwijs worden zo allerlei begrippen en technieken met daarbovenop de 
'kunst van het kijken' uit de beeldende kunst geïntegreerd in de les. Samen met de museumdocent 
bekijken de kinderen de kunstwerken en ontstaat er een gesprek over de verschillende vragen die 
de kunstwerken, hetzij tweedimensionaal, hetzij driedimensionaal oproepen. Zo raken kinderen 
vanzelf vertrouwd met beeldende kunst en de begrippen die er gehanteerd worden. Tijdens het 
laatste gedeelte van de les gaan de leerlingen zelf aan de slag met het maken van bijvoorbeeld 
tekeningen over het thema van de expositie.  
 
De lessen worden gegeven door Karin Borgman. Karin is niet alleen beeldend kunstenaar, maar is 
ook Master Kunsteducatie en docent beeldende vorming in het voortgezet onderwijs. 
 
In 2015 werden 14 kunst-kijk-lessen georganiseerd waaraan ruim 550 leerlingen uit het 
basisonderwijs deelnamen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst-kijk-lessen in het Oude Raadhuis 
 
 
 
2.3. Werkgroep Kunstroute Aalsmeer 
De Kunstroute Aalsmeer is een uniek en inspirerend evenement met landelijke bekendheid dat 
jaarlijks plaatsvindt in het derde weekeinde van september. Meer dan 100 (binnen- en soms 
buitenlandse) kunstenaars, dichters en musici tonen in één weekend op ruim 20 locaties hun 
‘kunsten’ aan duizenden bezoekers. 

Op 26 bijzondere locaties verspreid over Aalsmeer genoten ook in 2015 ruim 2.500 bezoekers 
laagdrempelig van schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafieken, beelden, fotografie, keramiek, 
sieraden en poëzie van meer dan 70 kunstenaars. Alle locaties waren vrij toegankelijk.  

Ook muziekliefhebbers kwamen tijdens de Kunstroute Aalsmeer 2015 aan hun trekken. Op de 
centrale locatie Jachthaven Otto werden het gehele weekend optredens verzorgd door Sonority 
Popkoor, Riverstones & Gasten, Blues2, Saxofoonkwartet Les Saxophonettes, Dwarsfluitensemble 
Flutissimo, singer-songwriters Linda en Arjan en Koeks & Dave. In diverse ateliers werden 
workshops kleuren, boetseren, portretfotografie gegeven.  
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Impressie Kunstroute Aalsmeer 2015 (foto’s: KCA) 

Met een optreden van Jazz Quintet Robbert Tuinhof werd een geslaagd Kunstroute-weekend in 
Culturel Café Bacchus in stijl afgesloten. Voor de kleine bezoekers was er een workshop. Opnieuw 
een bundeling van krachten die garant stond voor een enerverend en verrassend weekend vol 
kunst & cultuur! 

In 2015 had de Kunstroute , aanhakend op de trend van dit moment 
‘kleuren voor volwassenen’ een primeur met de uitgifte van hét Kleurboek 
Aalsmeer. Zeventien professionele en amateurkunstenaars uit het 
Aalsmeerse, waaronder drie middelbare scholieren hadden Aalsmeer op 
de kaart gezet met prachtige tekeningen van dit mooie dorp. De 
tekeningen werden door de tekenaars voorzien van eigen teksten of 
gedichten en gebundeld in een bijzondere uitgave. Financieel werd deze 
mogelijk gemaakt met een extra subsidie van de gemeente Aalsmeer, 
met bijdragen van vele sponsors en met de verkoopopbrengst van € 7,50 
per kleurboek. Het kleurboek is te koop bij KCA in het Oude Raadhuis en 
bij Boekhuis Aalsmeer.  

(afbeelding: een van de vele prachtige kleurplaten in het Kleurboek Aalsmeer) 
 

 
 
 
2.4. Werkgroep Jazz 
Maandelijks is het kleine cultureel café Bacchus vaste locatie 
van de jazzconcerten van KCA op de zaterdagavond. 
Bacchus leent zich uitstekend voor dit genre muziek: het 
publiek zit bovenop de muzikanten, wat een heel intense, 
haast intieme sfeer geeft. Jazzmusici die tot de top van 
Nederland behoren komen hierdoor graag in Bacchus met 
zijn sfeer van ouderwets jazzcafé.  De jazzconcerten van 
KCA in Bacchus trekken steevast gemiddeld 40 bezoekers 
per concert. Toegang: uw gift!   

 
Jazz in Bacchus (foto: KCA) 
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Een geweldige tweede locatie voor jazzconcerten in een prachtige ambiance is Jachthaven de 
Nieuwe Meer in Aalsmeer. Sinds een aantal jaren vinden hier jazzconcerten plaats onder de naam 
“Oude jazz op de Nieuwe Meer’ met meer ruimte voor het groeiende aantal bezoekers. Een nieuwe 
traditie is het KCA-jazzweekend aan het einde van de Westeinder Water Week. In drie dagen 
treden talrijke nationaal en internationaal befaamde jazzmusici op en bezorgen jazzliefhebbers een 
onvergetelijk weekend. Op zo’n jazzweekend genieten ruim 150 jazzliefhebbers van prachtige 
optredens. 
 
En wie meer wil weten over jazz kan terecht bij Pierre’s jazzles. Aan de hand van beeld- en 
geluidsmateriaal vertelt Pierre Tuning, KCA’er van het eerste uur en drijvende kracht achter de 
jazzconcerten van KCA, over jazziconen en deelt hij op onnavolgbare wijze zijn passie voor jazz 
met zijn publiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazzconcerten in Bacchus en de Nieuwe Meer in 2015: 
 

Datum Ensemble Bezoekers 
17 -01-2015 CCQ (Chris Corstens Quartet) 30 
14-02-2015 Maartje Meijer Trio 40 
14-03-2015 Bart Wirtz Quartet  40 
27-03-2015 Pierre’s Jazzles 35 
05-04-2015 Oude Jazz op de Nieuwe Meer 55 
10-04-2015 Braziliaanse gitaarvirtuozen  40 
11-04-2015 Great Eyeballs 20 
03-05-2015 Oude Jazz op de Nieuwe Meer 62 
16-05-2015 4Sure, Latin Jazz 50 
3/4-07-2015 Jazzfestival op de Nieuwe Meer 152 
17-10-2015 Christian Pabst Trio met Daniel de Moraes 50 
14-10-2015 Bernard van Rossum  Kwartet  25 
12-12-2015 Marnix Busstra: Old School Band 35 
  634 
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2.5. Werkgroep Klassieke muziek 
De werkgroep Klassieke Muziek spant zich in om zes keer per jaar prachtige klanken te laten 
klinken in het Oudkatholieke kerkje aan de Oosteinderweg. Steeds weer weten de zeer deskundige 
vrijwilligers talentvolle musici te contracteren die op virtuoze wijze gebruik maken van stem of 
instrument. In de klankvolle ambiance van het kerkje kregen in 2015 met name jonge mensen de 
kans het podium te vullen, zoals Papillon Boddeke in 2015 die met 16 jaar verreweg de jongste 
gastspeler ooit was. Niet zelden zijn de solisten, trio's of kwartetten op zondagmorgen ook te 
beluisteren op NPO 4 maar live klinken ze nog mooier. Door de intieme sfeer van het oude kerkje  
zijn deze concerten uniek en zeker de moeite waard om te bezoeken. 
 
KCA werkt aan een plan om ook in het Oude Raadhuis concerten te laten geven. Zo kan men 
geregeld genieten van bijzondere muzikale optredens georganiseerd door KCA en verzorgd door 
vele vrijwilligers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(DuoDyade in de Oudkatholieke Kerk; foto: kicksfotos.nl) 
 
Klassieke concerten 2015 in de Oudkatholieke Kerk:  
 

Datum Ensemble Bezoekers 
11-01-2015 Pianoduo Mephito:  

Mendelsohn, Rosseau, Smetana, Tinel, Slavicky 
40 

08-02-2015 Eggenkwartet: de Aalsmeerse dames Eggen op piano (moeder)  en 
fluit (dochter): 
Telemann, Schuman, Debussy, Poulenc 

61 

08-03-2015 DuoDyade: twee jonge harpisten 
Bach, Franck, Debussy en eigen arrangementen 

37 

12-04-2015 Haarlem Voices: vocaal ensemble bestaande uit 16 zangers en 
zangeressen o.l.v. dirigent Sarah Barrett 
Religieuze en wereldlijke werken uit verschillende periodes 

42 

11-10-2015 Trio Sonare: Andor Boddek (piano), Papillon Boddeke (16 jaar! viool) 
en Dewi Boddeke (zang) 
Naast eigen arrangementen werken van Faure, Schubert, Strauss en 
Bernstein. 

34 

08-11-2015 Rodion Trio: Diederik Omee (klarinet), Annelies Vrieswijk (saxofoon) 
en Mark Toxopeus (piano) 
werken met een crimineel thema van Bach, Bizet, Liszt, Gesualdo en 
Reznicek  

32 

  246 
 
De concerten vinden plaats in de Oudkatholieke kerk, Oosteinderweg 394 in Aalsmeer-Oost op 
zondag middag om 15.30 uur. Toegang € 17 (t/m 16 jaar € 8,50). Er is ook een abonnement 
verkrijgbaar voor alle zes concerten van een seizoen.  
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2.6. Werkgroep Podiumkunst en Literatuur 
a. Cabaret 
De werkgroep Podiumkunsten en Literatuur zette ook in 2015 jaar weer een spectaculair 
programma in elkaar. Zo waren er de cabaretavonden in Bacchus. Op het knusse podiumpje van 
dit cultureel café trad in zeven voorstellingen aanstormend cabarettalent in een steevast 
uitverkochte zaal op. Velen die hen hier voorgingen groeiden uit tot grote cabaretiers zoals: Pieter 
Derks, Jochem Meyer en Jan-Jaap van de Wal.  
 
 

 
 
Cabaret in Bacchus:  
 

Datum Cabaretier Bezoekers 
10-01-2015 Nina de la Croix en Maarten Ebbers: “Meer hebben wij niet nodig 51 
07-02-2015 Kirsten van Teijn: Heilloos: “Heilloos” 52 
21-03-2015 Begijn Le Bleu: Speciaal voor u”  51 
18-04-2015 Arno van der Heijden: “” U bevindt zich hier” 50 
19-09-2015 Jasper van Kuijk: “Onder de streep” 56 
24-10-2015 Berry Lussenburg: “De Drenkeling” 56 
21-11-2015 Pepijn Schoneveld: “Morgen klaart het op” 53 
  369 

 
De cabaretvoorstellingen zijn op zaterdag avonden in Bacchus om 21.00 uur. Toegang is € 12. Er 
is ook een abonnement verkrijgbaar voor alle voorstellingen van het seizoen.  
 
 
b. Nationale Gedichtendag 2015 
De laatste donderdag van januari staat in het teken van Nationale Gedichtendag. Het thema van 
2015 was “Met zingen is de liefde begonnen”. 18 Aalsmeerse dichters namen op 29 januari in 
cultureel café Bacchus voor een uitverkochte zaal (55 bezoekers) deel aan dit poëtische spektakel 
door eerst een gedicht rond het jaarthema en daarna ander eigen werk voor te dragen. De 
muzikale ondersteuning door Robbert Tuinhof op piano en saxofoon gaf de avond een speciaal 
tintje, maar ook de dichters hadden zelf muziek meegenomen en ook sommige zangkwaliteiten 
kwamen aan bod.  

 
Dorpsdichter Marcel Harting 
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c. Boekenweek 2015: lezing Adriaan van Dis 
Sinds enkele jaren organiseert KCA tijdens de Nationale Boekenweek samen met Bibliotheek 
Amstelland en Het Boekhuis Aalsmeer een lezing met een bekende schrijver. In 2015 lukte het om  
Adriaan van Dis naar Aalsmeer te halen. Hij gaf op 9 maart 2015 in de Doopsgezinde kerk een 
lezing waarin hij naar aanleiding van zijn meest recente nieuwste roman ‘Ik kom terug’ vertelde 
over zijn Indische verleden en zijn bijzondere relatie met zijn moeder. De belangstelling was enorm, 
de zaal was met ruim 180 bezoekers uitverkocht. Een kaartje kostte € 17,50. Na afloop van de 
lezing  nam Van Dis ruim de gelegenheid om zijn boeken te signeren.  
 

 
Signeersessie na de lezing van Adriaan van Dis 

(foto: aalsmeervandaag.nl) 
 
d. Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof 
Voor de zevende achtereenvolgende keer werd het Boomkwekerskerkhof omgetoverd in een 
gedichtentuin. Dit bijzondere natuurmonument trekt elk jaar weer veel bezoekers en is de eerste 
drie weekenden van september tot en met het weekend van de Kunstroute voor publiek 
opengesteld. Het thema van de gedichtentuin 2015 was: “Luchtig”. Dit inspireerde velen om een 
gedicht in te zenden waaruit er 26 gedichten werden geselecteerd die op prachtige standaards te 
lezen waren. Ruim 500 bezoekers hebben van dit poëtisch evenement kunnen genieten. De 
toegang was gratis.  
 
 
e. Workshop Versjes schrijven 
Om een nieuw en jonger publiek aan te trekken en te interesseren voor poëzie werd op 21 oktober 
een workshop “versjes schrijven” aangeboden in het Boekhuis Aalsmeer. Deelname kostte € 5 per 
persoon. De avond werd gepresenteerd door ‘plezierdichter’ Lars van der Werf, een jonge 
Rotterdamse versjesschrijver, die op een speelse manier uit hoe mooie zinnen die in je opkomen 
ook mooi op papier komen te staan en hoe je met woorden gevoelens kunt uitdrukken.18 personen 
deden enthousiast mee aan de workshop in het Boekhuis.  
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2.7. Werkgroep Architectuur en Monumenten 
Aalsmeer heeft op architectonisch gebied veel te bieden met prachtige gebouwen vol geschiedenis. 
De werkgroep architectuur van KCA organiseert geregeld rondleidingen en biedt iedereen de 
unieke kans om eens binnen te kijken. Bijvoorbeeld bij de oude bloemenveilingen aan de Van 
Cleefkade – nu Crown Studio’s – en aan de Oosteinderweg – nu sport- en horecagelegenheid The 
Beach. Ook de dorpswandelingen met een boeiend vertellende gids – georganiseerd in 
samenwerking met de VVV Aalsmeer  - zijn zeer de moeite waard.  
 
 

 
Historische dorpswandeling (foto:  VVV Aalsmeer) 

 
 
2.8. Voordrachtcommissie Cultuurprijs Aalsmeer 
Alle twee jaar wordt op voordracht van KCA door de gemeente Aalsmeer de Cultuurprijs uitgereikt 
aan een dorpsgenoot of een culturele instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied 
van Kunst en Cultuur. In  2015 werd deze prijs toegekend aan oud-Aalsmeerder Theodore van 
Houten. Hij zou in Aalsmeer zijn voor de presentatie van zijn onlangs verschenen kinderboek Walt, 
Jean en de sprookjeswinkel. Helaas was Theodore te ziek om zelf naar Aalsmeer te komen. Nadat 

door Marja Vreeken van OBS Kudelstaart aan het jeugdige 
publiek een aantal verhaaltjes uit het boek had voorgelezen 
waarbij de prachtige illustraties van Elsbeth Gorter werden 
getoond, namen de zus en een goede vriendin van Theodore van 
Houten namens hem de Aalsmeerse Cultuurprijs 2015 en een 
cheque van € 2.250 van de gemeente Aalsmeer in ontvangst.  
 
Een citaat uit het rapport van de voordrachtcommissie van KCA: 
“Theodore van Houten heeft zich mede door zijn liefde voor zijn 
geboortedorp jarenlang intensief verdiept in de geschiedenis van 
Aalsmeer en enthousiast bijgedragen aan de kunst en cultuur van 
Aalsmeer. Naast zijn werkzaamheden voor Aalsmeer heeft 
Theodore van Houten nationaal en internationaal gewerkt en 
bekendheid gekregen op het terrein van de klassieke muziek, de 
zwijgende film, literatuur, wetenschappelijk onderzoek en 
geschiedenis. Hij wordt zeer gewaardeerd  om zijn  artistieke 
niveau, exceptionele,artistieke en wetenschappelijke prestaties. 
Hiernaast is hij een briljant voordrachtskunstenaar tijdens 
lezingen en radio- en televisieprogramma’s.” 

Theodore van Houten (eigen foto) 
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Jaarrekening 2015 KCA 
 
1. Algemeen 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer werd op 2 maart 1995 opgericht en ingeschreven in het 
stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41226733. De 
stichting is statutair gevestigd te Aalsmeer. 
De stichting heeft tot doel het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Aalsmeer met het 
oog op de deelname daaraan door een zo groot mogelijk deel van de Aalsmeerse bevolking. 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van culturele activiteiten, het geven van 
adviezen, het onderhouden van contacten met organisaties die op cultureel terrein werkzaam zijn, 
het geven van voorlichting, coördineren, activeren en stimuleren van activiteiten met betrekking tot 
het culturele leven. 
 
De administratie wordt door een vrijwilliger van de stichting geautomatiseerd bijgehouden. 
 
 
 
2. Kascontrole 
Op de jaarrekening van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer is de vereenvoudigde regelgeving van 
toepassing (BW artikel 396). Volgens de vigerende Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012 
is voor subsidiebedragen tot € 50.000 per jaar geen controleverklaring van een bevoegd 
accountant noodzakelijk. KCA voldoet hieraan in het boekjaar 2015.  
 
Ter controle van de juistheid en getrouwheid van de financiële administratie en de jaarstukken is 
door het stichtingsbestuur een kascommissie ingesteld bestaande uit twee niet bij de stichting 
betrokken personen. De kascommissie heeft de controle in maart 2016 uitgevoerd en vastgesteld 
dat de rapportage een getrouw beeld geeft van de werkelijke bezittingen, schulden, baten en lasten. 
De controleverklaring is opgenomen in de bijlage.  
 
 
 
3. Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit van een stichting als KCA moet op een verantwoord niveau zijn om 
tegenvallende resultaten in de toekomst te kunnen opvangen. Door zware incidentele 
personeelskosten (afvloeiingsregeling) als gevolg van ingekrompen subsidies was het vrij 
besteedbare eigen vermogen van KCA in 2014 drastisch geslonken en zelfs negatief geworden. 
Een zeer onwenselijke situatie.  
 
Boekjaar 2015 werd afgesloten met een positief resultaat, hoofdzakelijk door incidenteel lagere 
kosten voor de huur van het Oude Raadhuis. Dit hield verband met de lange besluitvormingstijd 
rond de overdracht van het Oude Raadhuis door de gemeente Aalsmeer aan Stichting BORA. Met 
BORA werd in november 2015 afgesproken om in 2016 binnen de budgettaire mogelijkheden van 
KCA een inhaalslag te maken wat betreft de huurbetalingen.  
 
Met het toevoegen van het positieve resultaat over het boekjaar 2015 (zie ook hoofdstuk 6) is de 
weerstandscapaciteit van KCA naar een meer verantwoord niveau gebracht maar nog niet hoog 
genoeg. In 2016 zal het stichtingsbestuur vaststellen hoe hoog de weerstandscapaciteit van KCA 
dient te zijn.  
 
 



 
 

Jaarverslag en jaarrekening KCA 2015  Pagina 16 van 24 

 
 
4. Jaarrekening 2015 
 
4.1. Balans   
 
 
ACTIVA  31-12-2015  31-12-2014 
alle bedragen in €       
        
Vaste activa       
        
Materiële vaste activa 1  11.913   14.359  
        
Vlottende activa       
        
Vorderingen       

Debiteuren 2 794   4.304  
Belastingen 3 443   562  
Overige vorderingen en overlopende activa 4 917   37.017  

    2.154   41.883 
        
Liquide middelen 5  53.297   12.453 
        
        
    67.364   68.695 

        
        
        
        

PASSIVA  31-12-2015  31-12-2014 
alle bedragen in €       
        
Eigen vermogen 6      

Algemene reserve 7 -102   16.232  
Resultaat lopend boekjaar  6.049   -16.334  

    5.947   -102 
        
        
Voorzieningen  8  59.726   57.316 
        
        
Kortlopende schulden       

Crediteuren 9 1.590   1.866  
Overige passiva 10 101   9.615  

    1.691   11.481 
        
    67.364   68.695 
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4.2. Staat van baten  en  lasten over   2015 
 
    Begroting  
Bedragen in €   Boekjaar  boekjaar  Boekjaar  
   2015 2015 2014 
Baten      
Subsidies  11 39.833 53.000 91.133 
Donaties  12 18.066 17.800 21.719 
Abonnementen en losse verkoop 13 6.593 10.680 10.709 
Opbrengsten overige verkoop 14 6.425 7.250 8.667 
Rentebaten 15 497 1.500 499 
   71.414 90.230 132.727 

      
Lasten      
Inkoopkosten 16 0 1.000 0 
Personeelskosten 17 0 0 58.664 
Huisvestingskosten 18 8.019 16.500 28.609 
Reclamekosten 19 8.132 7.150 8.099 
Bestuurskosten 20 11.930 23.240 20.424 
Algemene kosten 21 34.838 39.980 29.629 
Afschrijving materiële vaste activa 22 2.446 2.360 1.878 
   65.365 90.230 147.303 

      
Bruto resultaat  6.049 0 -14.576 
Ten laste van voorziening speciale producties 0 0 0 
Nettoresultaat  6.049 0 -14.576 
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4.3. Toelichting op de balans en de staat van baten  en lasten 
 
4.3.1.  Toelichting op de balans 
 
Activa       
Materiële vaste activa   Andere vaste   
1. Materiële vaste activa   bedrijfsmiddelen  
 Mutaties in boekwaarde:       
 Aanschafprijs    23.748   
 Cumulatieve afschrijvingen 31-12-2014   -9.389   
 Boekwaarde per 31-12-2014   14.359   
 Afschrijvingen 2015   -2.446   
 Boekwaarde per 31-12-2015   11.913   
        
 Afschrijvingspercentage             20%    
        
Vlottende activa   31-12-2015  31-12-2014  
2. Debiteuren       
 Saldo per 31 december   794 4.304 

        
3. Belastingen       
 Omzetbelasting teruggaaf 4e kwartaal 2015  443 562 

        
4. Overige vorderingen en overlopende activa       
 Verzekeringen vooruitbetaald   0 1.518 
 Nog te ontvangen subsidie gemeente Aalsmeer 0 35.000 
 Rente op spaartegoed   917 499 
    917 37.017 

        
5. Liquide middelen       
 Kas   384 374 
 Rabobank   2.913 656 
 Rabobank BedrijfsTelerekening   50.000 11.500 
 Kruisposten   0 -77 
    53.297 12.453 

 
 
Passiva   31-12-2015  31-12-2014 
Eigen vermogen      
6. Eigen vermogen      
 Het gehele eigen vermogen is vrij besteedbaar.    
       
7.  Algemene reserve      
 Saldo eigen vermogen per 1 januari   -102  16.232
 Resultaat boekjaar   6.049  -16.334
 Saldo eigen vermogen per 31 december   5.947  -102
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Voorzieningen    31-12-2015 31-12-2014
8 Voorzieningen    
 Voorziening vleugel   31.600 29.440
 Voorziening speciale producties   27.876 27.876
 Voorziening dubieuze debiteuren   250 0
 Totaal voorzieningen per 31 december   59.726 57.316

     
 Voorziening vleugel*    
 Saldo per 1 januari   29.440 27.280
 Toevoeging boekjaar   2.160 2.160
 Saldo per 31 december   31.600 29.440

     
 Voorziening Speciale producties*    
 Saldo per 1 januari   27.876 27.876
 Onttrekking boekjaar   0 0
 Toevoeging boekjaar   0 0
 Saldo per 31 december   27.876 27.876

     
*) Door de subsidiegever - gemeente Aalsmeer - gesanctioneerd. 

       
Voorziening dubieuze debiteuren   250  0 

       
       
Kortlopende schulden  31-12-2015 31-12-2014 

9. Crediteuren      
 Saldo per 31 december        1.590   1.866 

       
10 Overlopende passiva      
 Cultuurprijs    0  4.500 
 Overige overlopende passiva   76  5.112 
 Vooruit ontvangen contributie   25  0 
 Saldo per 31 december   101  9.615 
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4.3.2.  Toelichting op de staat van baten en lasten 2015 
    Begroting  

Baten    Boekjaar   boekjaar   Boekjaar  
   2015 2015 2014 
11. Subsidies     
 Subsidie gem. Aalsmeer algemeen  30.133 50.750 90.133 
 Subsidie gem. Aalsmeer Kunst-kijk-lessen  4.950 0 0 
 Subsidie gem. Aalsmeer Kleurboek  2.500 0 0 
 Cultuurprijs Aalsmeer  2.250 2.250 0 
 Subsidies derden  0 0 1.000 
   39.833 53.000 91.133 

      
      
12. Donaties     
 Donaties  14.031  14.000  13.536  
 Vrijwillige bijdragen  4.035  1.800  4.423  
 Sponsors  0  2.000  3.761  
   18.066  17.800  21.719  

      
13. Abonnementen en losse verkoop    
 Abonnementen   2.722  6.000  4.175  
 Losse kaarten   2.671  4.000  4.613  
 Workshops   1.200  680  1.920  

   6.593  10.680  10.709  

      
14. Opbrengsten overige verkoop     
 Provisie uit verkoop  6.425 7.250  8.667  
   6.425  7.250  8.667  

      
 Rentebaten     
 Rente  497  1.500  499  
   497 1.500 499 

      
 Totaal baten  71.414 90.230 132.727 

 
     Begroting   
    Boekjaar    boekjaar   Boekjaar   

Lasten   2015 2015 2014 
      
16. Inkoopkosten  0 1.000 0 

      
17. Personeelskosten     
 Loonkosten  0 0 93.183 
 Loonadministratiekosten  0 0 481 
 Eenmalige subsidie gemeente Aalsmeer   
 “bijdrage afvloeiingsregeling"  0 0 -35.000 
   0 0 58.664 

De stichting had in 2015 geen personeel meer in dienst.    
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    Begroting  
    Boekjaar    boekjaar   Boekjaar   
   2015 2015 2014 
18. Huisvestingskosten     
 Huur accommodaties  5.859 16.500 22.927 
 Energiekosten  448 0 2.356 
 Onderhoudskosten  0 0 0 
 Schoonmaakkosten  1.570 0 1.638 
 Overige huisvestingskosten  142 0 688 
   8.019 16.500 28.609 

      
19. Reclamekosten  8.132 7.150 8.099 

      
20. Bestuurskosten     
 Telefoonkosten  346 600 591 
 Verzekeringen  4.892 4.700 5.246 
 Kantoorkosten  2.626 3.950 3.054 
 Accountantskosten  1.816 3.660 4.100 
 Advieskosten  0 8.000 7.433 
 Cultuurprijs  2.250 2.250 0 
 Diversen  0 80 0 
   11.930 23.240 20.424 

      
21. Algemene kosten     
 Kantoorkosten  6.648 5.430 3.480 
 Honoraria derden  14.322 21.900 17.115 
 Archief/documentatie  0 1.040 298 
 Transportkosten  0 1.250 937 
 Kosten openingen  1.876 3.450 2.484 
 Reservering vleugel  2.160 2.160 2.160 
 Diversen  9.833 4.750 3.155 
   34.838 39.980 29.629 

      
22. Afschrijving materiële vaste activa    
 inventaris  878 860 878 
 panelen Kunstroute          1.568         1.500          1.000  
           2.446          2.360          1.878  

      
 Totaal lasten  65.365 88.730 146.303 
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5. Grondslagen waardering en resultaatbepaling  
 
Algemeen  
Activiteiten  
De stichting heeft tot doel het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Aalsmeer met het 
oog op de deelname daaraan door een zo groot mogelijk deel van de Aalsmeerse bevolking. De 
stichting is statutair gevestigd te Aalsmeer. 
 
Valuta  
Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaar rekening  
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 zij 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 passiv a 
Materiële vaste activa  
De andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen 
zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. In het jaar  van 
aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. 
 
Vorderingen  
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele waardering van vorderingen. 
 
Liquide middelen  
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan 
deze ter vrije beschikking. 
 
Voorzieningen  
Onder de voorzieningen is een voorziening ter vervanging van een vleugel en een voorziening voor een 
grote productie opgenomen. 
 
Overige schulden  
De overige schulden worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling  
Baten  
De opbrengsten worden tot de inkomsten gerekend op het moment van transactie. Subsidies worden bij 
het inkomen gerekend in het jaar waarover deze worden toegekend. 
 
Kosten  
Kosten worden verantwoord in het  jaar waarop ze betrekking hebben en/of voorzien kunnen worden. 
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BIJLAGE  
 
 
 

 


