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Resultaatbestemming 2020 
Het resultaat over 2020 wordt voor een groot deel aan het bestemmingsfonds toegevoegd. De diverse 
baten hebben namelijk een door een derde vooraf vastgestelde bestemming. Deze activiteiten hebben 
door Covid-19 niet kunnen plaatsvinden, echter blijven de gelden hiervoor bestemd. 

 
Bestemmingsfonds 

Profilering en website 
Om haar visuele identiteit beter te laten aansluiten bij haar algehele profiel, artistiek-inhoudelijke 
koers en programma, besloot Kunstvereniging Diepenheim in 2020 haar huisstijl en website geheel te 
vernieuwen n.a.v. een schenking van een derde. Om dit traject goed in te steken zochten we 
samenwerking met Nienke van der Wal, strategisch adviseur marketing, en ontwerpbureau Sinds 
1416. De eerste werkzaamheden zijn gestart in 2020 en zullen naar verwachting medio 2021 worden 
afgerond. 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in 
euro ’s. 

Continuïteit en gevolgen Covid-19 op de vereniging 
De uitbraak van Covid-19 heeft in 2020 razendsnel om zich heen gegrepen. De overheidsmaatregelen 
om het virus in te perken hadden ook impact op Kunstvereniging Diepenheim. Wij moesten onze 
deuren sluiten van 13 maart tot 1 juni 2020. In april 2020 besloten wij om de voorbereidingen voor de 
geplande zomertentoonstellingen van einde juni 2020 on-hold te zetten in afwachting van de verdere 
ontwikkelingen rond de verspreiding van het virus. 

Op 1 juni konden wij onze deuren weer openen, met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen. Op 
5 november sloten wij onze gebouwen opnieuw twee weken vanwege de coronamaatregelen en op 
15 december sloten wij voor de derde keer. Toch waren er in 2020 drie tentoonstellingen te zien die 
wij tussentijds steeds verlengden om het publiek toch zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen het 
werk te komen bekijken. 

Financieel werden wij geraakt door lagere inkomsten uit kaartverkoop. Maar omdat deze inkomsten 
slechts een beperkt aandeel uitmaken van onze totale baten, de kosten in 2020 lager uitvielen dan 
normaal en onze subsidiënten aangaven dat zij coulant wensen om te gaan met de prestatie-eisen, 
zien wij per saldo slechts een beperkt financieel effect van Covid-19 voor Kunstvereniging Diepenheim. 

Grondslagen voor de balanswaardering  

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis 
van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs.  

- Inventaris en inrichting  20% 
- Hardware  20% 

 

Voorraden 
De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere 
marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid.  

De voorraden zijn per balansdatum geïnventariseerd.  
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Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen 
tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk onder aftrek 
van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen.  

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en 
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord 
in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht, tenzij anders vermeld en 
toegelicht. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn.  
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Toelichting op de balans 
 

Vaste activa 

Inventaris en hardware 
In 2020 heeft een investering plaatsgevonden in een beamer (afschrijving in 5 jaar) ten dienste van de 
tentoonstellingen. De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar.  
 
Voorraden 
De voorraad 2020 is bepaald op basis van een inventarisatie op 31 december 2020. Op basis van deze 
inventarisatie heeft er een afwaardering plaatsgevonden van € 10.736,-. Dit heeft te maken met 
aanwezige voorraad welke door ouderdom nagenoeg incourant blijken te zijn. In 2020 zijn geen 
nieuwe voorraden aangeschaft. 
 

Vlottende activa 

Debiteuren 
Per balansdatum zijn er geen openstaande handelsvorderingen. 
 
Voorraad 
De voorraad wordt ieder jaar rond balansdatum geïnventariseerd. In 2020 is geconstateerd dat er veel 
incourante voorraad aanwezig is. Dit zijn voornamelijk boeken, cahiers en publicaties.  
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
De te vorderen omzetbelasting bedraagt de terug te ontvangen aangifte omzetbelasting 4e kwartaal 
2020. Het bedrag is eind maart 2021 nog niet ontvangen dit naar aanleiding van een vragenbrief van 
de Belastingdienst. Deze vragenbrief is medio maart direct beantwoord. Er is geen aanleiding om 
correcties op deze aangifte te verwachten.  

Onder de nog te ontvangen bedragen is de derde termijn van de subsidie van het Mondriaan Fonds  
ad. € 14.500,-  opgenomen. Deze zal naar aanleiding van het Jaarverslag 2020 definitief toegekend 
worden.  
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Eigen vermogen 

In 2020 werd duidelijk dat Kunstvereniging Diepenheim bij ongewijzigd beleid financieel in de 
problemen zou komen. Drastisch ingrijpen bleek nodig. Inmiddels is afscheid genomen van twee 
werknemers in de backoffice en zijn keuzes gemaakt over de inhoudelijk koers. Hiermee kan het 
budget voor activiteiten intact blijven en in 2021 zelfs iets groeien (van circa 80% naar 85% van het 
totale budget). In 2020 wordt het negatieve eigen vermogen (per 1 januari 2020 € 10.049) volledig 
weggewerkt. Met de licht positieve resultaten die voor 2021 en 2022 zijn begroot, ontstaat weer een 
stabiele financiële uitgangspositie. 
 
Algemene reserve 
1 januari 2020         - € 10.049,-  
Mutatie algemene reserve     € 10.854,- 
31 december 2020        € 805,- 
  
Bestemmingsfonds 
1 januari 2020         € 0,00   
Mutatie “Profilering en website”    € 18.328,-  
31 december 2020        € 18.382,- 
 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 
Onder de crediteuren vallen geen bijzondere posten. In februari 2021 werd de laatste openstaande 
factuur betaald. 

Te betalen premies en belastingschulden 
Dit betreft de nog te betalen aangifte loonheffing van december ad. € 9.816,-. Deze is relatief hoog 
i.v.m. het uitdiensttreden van één van de medewerkers in december. Derhalve diende er afrekeningen 
plaats te vinden.  

De nog te betalen pensioenpremies betreft de te betalen premie van december 2020. 

 

Overlopende passiva 

Dit betreffen diverse nog te ontvangen facturen inzake werkzaamheden december 2020 en nog uit te 
voeren werkzaamheden inzake het Jaarverslag 2020. In 2020 is besloten ook, het nog uit te betalen 
vakantiegeld per balansdatum op te nemen. Dit saldo en de opbouw van januari t/m mei 2021 wordt 
in 2021 uitgekeerd aan het personeel. 
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Nog te betalen kosten projectafwikkeling 
In verband met een aantal door Covid-19 niet afgeronde projecten hebben we een verplichting 
opgenomen voor de nog te maken kosten van de volgende projecten. 

Educatieproject Bootcamp voor je zintuigen 
Bootcamp voor je Zintuigen is een educatieproject voor basisschoolleerlingen om de wereld van kunst 
te ontdekken door middel van vragen stellen, samenwerken en creatief denken. Voor dit project 
kenden een aantal fondsen een subsidie toe; een van de bedragen (€ 4.475,- van het VSB-fonds) 
ontvingen wij al in 2019. Een aantal edities van dit educatieproject hebben wij vanwege Covid-19 
moeten doorschuiven naar het schooljaar 2021/22. 
 
Renovatie kunstenaarstuinen 
Kunstvereniging Diepenheim heeft een rijke traditie in het realiseren van kunsttuinen, tuinen 
ontworpen door kunstenaars. Deze kunstenaarstuinen zijn onderdeel geworden van het culturele 
erfgoed van Overijssel. Helaas hebben de tuinen door de grote droogte van 2018 en 2019 veel schade 
ondervonden; er was serieus onderhoud nodig om te tuinen te kunnen redden. Gelukkig vonden wij 
voldoende medefinanciers om de benodigde renovatie aan te pakken, maar door Covid-19 hebben wij 
de werkzaamheden wel naar 2021 moeten doorschuiven. 
 
Solotentoonstelling ‘Contrapunt’ van Sjoerd Buisman 
Buisman is een van de eerste kunstenaars die dertig jaar geleden exposeerde bij de toen net 
opgerichte Kunstvereniging. Deze solotentoonstelling bood een hernieuwde kennismaking met het 
werk van Buisman en verwees tevens naar het dertigjarige jubileum van de Kunstvereniging. Helaas 
was deze tentoonstelling als gevolg van Covid-19 maar 1,5 week voor publiek toegankelijk. Ook de 
geplande randprogrammering kwam te vervallen, daarom vroegen wij curator Cees de Boer om een 
interview te houden met kunstenaar Sjoerd Buisman en bioloog Arjen Mulder. Dit interview vindt 
plaats op 12 april as. en wordt op video opgenomen waarvoor de benodigde gelden gereserveerd zijn. 
 
Doorgeschoven rand- en publieksprogrammering  
Door de Corona-maatregelen bleef zowel ons randprogramma bij de tentoonstellingen als het meer 
algemene publieksprogramma zeer beperkt. Wij reserveren gelden om in 2021 extra activiteiten te 
organiseren om weer meer kunstenaars en publiek naar Diepenheim te kunnen trekken. 
 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Huurverplichting 
Kunstvereniging Diepenheim en Stichting de Zwaan zijn voornemens een duurzame samenwerking aan 
te gaan waarbij Stichting de Zwaan de panden bekend onder de namen 'Kunstvereniging Diepenheim' 
en 'Drawing Centre Diepenheim' aan Kunstvereniging Diepenheim verhuurt.  

De huurprijs van het gehuurde bedraagt, na aftrek van de te ontvangen gemeentelijke subsidie, op 
jaarbasis resp. € 10.306 en € 6.169. Partijen komen overeen dat Verhuurder omzetbelasting over de 
huurprijs in rekening brengt. Er is inmiddels overeenstemming over de concept huurcontracten. De 
definitieve versies volgen naar verwachting vóór april as. waarna ook de eerste facturen verwacht 
worden. Het betreft een huurcontract met de looptijd van telkens 1 jaar. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 

Baten 
Bijdrage begunstigers 
Dit betreft voornamelijk de schenking ad. € 20.000,- is voor het project “Profilering en website”. In de 
begroting was deze opgenomen onder sponsoring. 
 
Drawing Front 
Na het eerdere succes van Drawing Front (2016), een landelijke manifestatie op het gebied van de 
tekenkunst, een initiatief van Drawing Centre Diepenheim waaraan meer dan twintig instellingen 
deelnamen, hadden wij een tweede editie van deze manifestatie voor ogen. Helaas kregen wij de 
financiering voor dit ambitieuze plan niet rond en hebben wij de plannen voorlopig doorgeschoven 
naar 2022. 
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Doorberekeningen 
Voor 2020 hadden wij – uitgaande van werkelijke baten in 2019 – € 25.000,- begroot aan 
‘Doorberekeningen’. Het ging daarbij om inkomsten uit ‘uitgeleend’ personeel en andere 
verrekeningen met diverse gelieerde partijen in Diepenheim. In 2020 is een overeenkomst met 
Stichting de Zwaan (dd. 9 juni 2020) afgesproken dat voor 2020 e.v. anders en transparanter te gaan 
inrichten. Gevolg is wel dat daardoor in 2020 zowel baten als lasten in de jaarrekening lager zijn dan 
oorspronkelijk begroot.  
 
Projectsubsidies 
De projectsubsidies betreffen additionele gelden van Ars Donandi voor de tentoonstelling Buiten 
Westen #2 à € 5.000,- en overige bijdragen voor educatieve programma's.  
 
Mondriaan Fonds 
Het Mondriaan Fonds heeft naast de beoogde € 145.000,- ook € 44.000,- extra Corona-steun 
geboden. In 2020 ontvingen wij ook € 1.357,- van het Mondriaan Fonds voor de solotentoonstelling 
van Jantien Jongsma, in het kader van de Experimenteerregeling. 
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Activiteiten lasten materieel 
Kosten tentoonstellingen en openingen 
In onze plannen waren wij - net als in voorgaande jaren - uitgegaan van zes tentoonstellingen per jaar: 
drie in de Kunstvereniging en drie in het Drawing Centre. Maar omdat in het eerste kwartaal artistiek 
leider Nanette Kraaikamp nog met zwangerschapsverlof was, wij in de zomer onverwacht afscheid 
namen van de beoogd artistiek leider voor de Kunstvereniging én we te maken hadden met alle 
beperkende Corona-maatregelen waren er in 2020 maar drie tentoonstellingen* te zien en bleef het 
randprogramma zeer beperkt. 
 
Drukwerk en publiciteit 
Van de begrote kosten voor publicaties is € 1.952,- uitgegeven aan een publicatie voor de 
tentoonstelling ‘Buiten Westen #2’ en de solotentoonstelling ‘Het Nieuwe Bouwen’ van Jantien 
Jongsma. 
 
Huur werkplaats en verblijf   
De werkplaats is niet gebruikt als gevolg van de beperkende corona-maatregelen.  
 
Film en videoportretten  
In 2020 zijn er drie films gemaakt: voor de groepstentoonstelling ‘Buiten Westen #2’, voor de 
solotentoonstelling 'Het Nieuwe Bouwen van Jantien Jongsma en voor de solotentoonstelling 
‘Contrapunt’ van Sjoerd Buisman. 
 
Materiaal en overige kosten educatieprojecten scholen  
Door Corona hebben wij minder projecten op scholen kunnen draaien dan gepland.    
 
Renovatie tuinen 
Als gevolg van de corona-maatregelen is de renovatie van de tuinen voor een groot deel 
doorgeschoven naar 2021.  



   
 

pag. 14 
 
   
 
Financieel Jaarverslag 2020         Kunstvereniging Diepenheim 

 

Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
In de begroting werden de verhoudingen tussen de salarissen en af te dragen sociale lasten niet 
helemaal juist ingeschat. Per saldo zijn de totale kosten gelijk aan de begroting.  
  
Ontslagvergoeding  
Door veranderde bedrijfseconomische omstandigheden (terugval in inkomsten wegens sterk 
verminderde subsidie-inkomsten) was het voor het voortbestaan van de Kunstvereniging noodzakelijk 
om in 2020 structureel in te grijpen en te snijden in de vaste kosten. We hebben als bestuur naar de 
benodigde organisatie voor in de toekomst gekeken en toen besloten om twee functies te laten 
vervallen. In verband met de wettelijke transitievergoeding bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst hebben wij voor twee vaste medewerkers een ontslagvergoeding uitbetaald. Dit 
zorgde in 2020 voor extra kosten, maar betekent vanaf 2021 een structurele kostenbesparing. 

Reiskostenvergoeding personeel 
In 2020 hebben onze medewerkers vooral thuisgewerkt, waardoor de post reiskosten lager uitviel dan 
begroot. 
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Honoraria kunstenaars 
In 2020 viel de post kunstenaarshonoraria beduidend lager uit dan begroot. In onze plannen waren wij 
- net als in voorgaande jaren - uitgegaan van zes tentoonstellingen per jaar: drie in de Kunstvereniging 
en drie in het Drawing Centre. Maar omdat in het eerste kwartaal artistiek leider Nanette Kraaikamp 
nog met zwangerschapsverlof was, wij in de zomer onverwacht afscheid namen van de beoogd 
artistiek leider voor de Kunstvereniging én we te maken hadden met alle beperkende Corona-
maatregelen waren er in 2020 maar drie tentoonstellingen* te zien en bleef het randprogramma zeer 
beperkt. *Een deel van de kunstenaarshonoraria van de derde tentoonstelling werd pas in 2021 betaald. 

Curatoren/artistieke leiding 
In 2020 viel de post Curatoren/artistieke leiding beduidend hoger uit dan begroot. De nieuwe 
financiële realiteit die ons in het najaar van 2020 duidelijk werd - de meerjaren-bijdrage van het 
Mondriaan Fonds was beduidend lager dan gehoopt - dwong ons tot een aanzienlijke aanscherping 
van ons profiel. Het uitdenken, vormgeven en in gang zetten van deze transformatie betekende een 
grote extra tijdsinvestering van o.a. onze artistiek leider. 
 
Vrijwilligersvergoedingen 
De beperkende Corona-maatregelen waren van invloed op het aantal baliediensten: in 2020 hebben 
wij minder vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding moeten inroosteren. 
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Algemene kosten 
Huisvesting 
De huur is t.o.v. 2019 met ca. € 13.000,- gestegen dit doordat er in 2019 een kwijtschelding van de 
huur heeft plaatsgevonden door Stichting De Zwaan. Onder de huisvestingskosten bevinden zich de 
huurkosten aan Stichting De Zwaan en Cultuurherberg De Pol. 
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Accountantskosten 
De accountantskosten 2020 zijn fors hoger dan begroot. Dit heeft mede te maken met de kosten van 
de controle van de jaarrekening 2019 welke per abuis niet zijn opgenomen in de jaarrekening 2019.  
Daarnaast zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd om de administratie en de jaarrekening 2020 te 
professionaliseren.  

Vanaf eind 2020 is de administratie overgedragen aan een administratiekantoor en is het 
dienstverband van de financieel medewerker beëindigd.  
 
Overige adviseurs  
Dit gaat om advies op HR-gebied en het in concept opstellen van een beoogde statutenwijziging. 
 
Marketing/visuele identiteit en ontwikkeling van de nieuwe website  
De kosten die toebehoren aan deze projecten zijn doorgeschoven naar 2021. 
 
Buitengewone lasten  
De voorraad 2020 is bepaald op basis van een inventarisatie op 31 december 2020. Op basis van deze 
inventarisatie heeft er een afwaardering plaatsgevonden van € 10.736,- Dit heeft te maken met 
aanwezige voorraad die incourant bleek te zijn. 
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Bestuursverslag 
Kunstvereniging Diepenheim richt zich sinds haar oprichting in 1981 op het mogelijk maken en 
presenteren van experiment, het bieden van verdieping, en het stimuleren van vernieuwing in de 
hedendaagse beeldende kunst. Zij vertrekt hierbij vanuit haar specialismen tekenkunst, ruimtelijke 
kunst en landschapskunst en biedt haar programma aan een zo breed mogelijk publiek aan. 

In voorgaande jaren organiseerde Kunstvereniging Diepenheim altijd zes tentoonstellingen per jaar: 
drie in de Kunstvereniging en drie in het Drawing Centre. 2020 was een in alle opzichten afwijkend 
jaar: artistiek leider Nanette Kraaikamp was het eerste kwartaal nog met zwangerschapsverlof, op 12 
maart sloten wij voor elf weken onze gebouwen vanwege de coronamaatregelen, in de zomer namen 
we onverwacht afscheid van de beoogd artistiek leider voor de Kunstvereniging, op 5 november sloten 
wij onze gebouwen opnieuw twee weken vanwege de coronamaatregelen en op 15 december sloten 
wij voor de derde keer dat jaar. Toch waren er tussentijds drie tentoonstellingen te zien die wij 
tussentijds steeds verlengden om het publiek toch zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen het 
werk te komen bekijken: 

'Buiten Westen #2', groepstentoonstelling, gecureerd door Hélène Webers, was te zien van 29 
februari tot 23 augustus 2020. 

'Het Nieuwe Bouwen', de solotentoonstelling van Jantien Jongsma, gecureerd door Nanette 
Kraaikamp, was te zien van 21 september 2020 tot 31 januari 2021. 

'Contrapunt', de solotentoonstelling van Sjoerd Buisman, gecureerd door Cees de Boer, was te zien 
van 21 november 2020 tot 11 april 2021. 

Daarnaast organiseerde de Kunstvereniging nog een drietal publieksevenementen, een 
expertmeeting, masterclass, twee residenties en een "open studio" in het kader van haar 
talentontwikkelingsprogramma, een aantal activiteiten voor haar leden en vrijwilligers en negen 
edities van haar educatieprojecten voor basisscholen. Daarnaast bracht de Kunstvereniging nog twee 
publicaties, behorende bij de tentoonstellingen. 

Naast alle beperkingen door de ingrijpende coronamaatregelen stond het jaar 2020 voor 
Kunstvereniging Diepenheim in het teken van een ingrijpende transformatie: 

In de zomer van 2020 gingen wij in ons meerjarenplan voor 2021-2023 nog uit van een profiel 
bestaande uit drie pijlers: tekenkunst, ruimtelijke kunst en landschapskunst. We hadden als beeld voor 
ogen een landgoed met daarop twee huizen: het 'landgoed' - de kunstprojecten in 'de tuinen', 
Diepenheim zelf en de landschappelijke omgeving - als basis voor de twee 'huizen' - de gelijkwaardige 
en autonome tentoonstellingslocaties voor respectievelijk ruimtelijke kunst en tekenkunst. Voor ons 
meerjarenplan voor deze drie pijlers vroegen wij aan bij het Mondriaan Fonds. 

In het najaar van 2020 bleek de meerjarenbijdrage die het Mondriaan Fonds ons toekende, beduidend 
lager dan gehoopt. Deze nieuwe financiële realiteit dwong ons tot herbezinning. Daarnaast 
realiseerden wij ons ook inhoudelijk al enige tijd dat alleen met een scherper profiel wij weer een 
onderscheidende instelling in Oost-Nederland (en ver daarbuiten) kunnen worden, de positie die wij 
van oudsher bekleedden. 
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Wij kozen daarom voor verdere aanscherping van ons profiel. We gaan niet meer uit van drie pijlers, 
maar kiezen voor een focus op dat wat ons echt onderscheidend maakt: 'Drawing in the expanded 
field'. 

Dit najaar hebben wij daarmee grote stappen gemaakt. We startten een reorganisatie om tot een 
reallocatie van middelen te komen, van ondersteuning naar het primaire artistieke proces. Onder 
leiding van een extern strategisch adviseur zochten we met onze belangrijkste stakeholders naar de 
essentie van onze eigen kracht, daarmee ook gehoor gevend aan de aanbeveling van het Mondriaan 
Fonds om tijd te nemen voor zelfonderzoek en reflectie. 

De transformatie is nog niet afgerond. Onze richtlijn is: behoud van het goede en versterking van het 
unieke. Wij gebruiken 2021 om verder te bouwen aan een helder, vernieuwend profiel. 

Samenstelling bestuur 

 

Nevenfuncties bestuursleden 
Ton Besling: - 

Just Schimmelpenninck: eigen bureau voor web development, voorzitter Stichting Bachwerkplaats, 
bestuurslid Overijssels Particulier Grondbezit. 

Lucie Bartel: eigen praktijk voor coaching en mediation. 

Marcel Schroeten: beleidsonderzoeker bij Kennispunt Twente, bestuurslid Stichting Stansfield 
Hooykaas, redactielid Beleidsonderzoek Online. 

Henk Heskamp: - 

Willem van Bruggen: teamleider Gerrit Komrij College Winterswijk. 

René Rosendal: riskmanager bij ING Nederland. 

Marlies Leupen: eigenaar MarliesLeupen.NL, voorzitter Bestuur Stichting Het Verlangen, voorzitter RvT 
Stichting Met Andere Woorden, voorzitter RvT Stichting Salaam Art, voorzitter RvT Stichting Viking in 
Motion, lid kerngroep De Innovatiefabriek Arnhem. 
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Financieel Jaarverslag 2020         Kunstvereniging Diepenheim 

 
Vergaderdata bestuur 
Het bestuur kwam in 2020 bijeen voor elf reguliere vergaderingen op 8 januari, 12 februari, 11 maart, 
8 april, 13 mei, 11 juni, 19 augustus, 8 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.  

Raad van Advies 
Jan Kristen, voormalig gedeputeerde Provincie Overijssel 
Jan van IJzendoorn, kunstenaar 
 
Vergaderdata met Raad van Advies 
Bestuur, Raad van Advies en Artistiek leider kwamen in 2020 driemaal bijeen voor een gezamenlijk 
overleg: 2 maart, 29 september*, 27 september*, 28 oktober*, 17 december*. 
*Voor deze bijeenkomsten werd ook het team uitgenodigd om te spreken over de transformatie van 
de Kunstvereniging die in het najaar van 2020 is ingezet. 
  
Bezoldigingsbeleid 
De functies van Bestuur en Raad van Advies zijn onbezoldigd. 
 
Team Kunstvereniging | Drawing Centre Diepenheim 
Nanette Kraaikamp, artistiek leider en curator 
Jacko Brinkman, zakelijk leider 
Yvonne Pierik, productieleiding en financiële administratie 
Els de Witte, communicatie en marketing 
Gerry Voskamp, front-office 
Frits Rietman, techniek 
Wieke Teselink, educatie 
Het vaste team wordt ondersteund door verschillende zzp’ers. 

 
  





 
 
 
 
 Kunstvereniging Diepenheim 
 T.a.v. het bestuur 
 Grotestraat 17 
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 Enschede, 26 mei 2021 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim 
 
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Kunstvereniging Diepenheim te Diepenheim 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Kunstvereniging Diepenheim per 
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland 
geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Kunstvereniging Diepenheim zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
 

 



Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 
B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere 
informatie, die bestaat uit: 
 
• het bestuursverslag; 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de in Nederland geldende 
van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag  in 
overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de 
financiële verslaggeving. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor de 
financiële verslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening. 

 



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven. 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 



 
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 
Enschede, 26 Mei 2021 
 
 
 
Hoogachtend, 
SMK Audit B.V. 
namens deze, 
 
Was getekend 
 
H.H.M. Michorius RA 
 
 
 


