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Stichting deMess, verslag over 2017 
 
DOELSTELLING EN OPRICHTING 
 
Stichting deMess heeft ten doel kunst en cultuur bij het publiek onder de aandacht te brengen, 
hoofdzakelijk binnen de grenzen van de gemeente Gooise Meren alsmede het verrichten van alle 
verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden 
van een podium voor artiesten en kunstenaars. De stichting heeft geen winstoogmerk en streeft 
ernaar een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn. 
 
De Stichting is gevestigd en voert haar activiteiten grotendeels uit in de oude onderofficiersmess van 
het vestinggarnizoen aan het Adriaan Dortsmanplein 1-b te Naarden. 
 
Stichting deMess komt voort uit de Stichting Kunstkring Naarden (opgericht 29 juli 1999). Op 15 mei 
2017 is er een akte van Statutenwijziging opgemaakt waar de naam van de Stichting Kunstkring 
Naarden is veranderd in Stichting deMess en de statuten geheel gewijzigd zijn. 
 
BESTUUR 
 
In het verslagjaar bestond het bestuur uit Aya de Lange (voorzitter), Folkert van de Graaff 
(secretaris), Ralf Grevelink (penningmeester), Johan Hoogeboom en Jaap Hulsmann. Het bestuur 
werd in zijn bestuurlijke werk bijgestaan door Ingrid Haye en Mark Minten. Het bestuur is 
onbezoldigd. 
 
ACTIVITEITEN 2017 
 
De activiteiten in 2017 bestonden o.a. uit 38 theatervoorstellingen, culturele verhuur en culturele 
evenementen zoals het Literair Café. De begeleiding van deze activiteiten vanuit deMess werd door 
de vele vrijwilligers gedaan. Het bestuur wil al deze vrijwilligers nadrukkelijk bedanken voor hun 
grote inzet m.b.t. de programmering, de bar, de techniek tijdens voorstellingen, publiciteit, 
administratie en alle andere voorkomende werkzaamheden. 
 
Als extra activiteit in 2017 dient de verbouwing van deMess genoemd te worden. In de periode 
maart tot en met begin september is door de vele vrijwilligers, de leveranciers en de verhuurder 
Stichting Monumenten Bezit alles op alles gezet om deMess op tijd voor het begin van het seizoen 
2017-2018 geopend te krijgen. 
 
Dit is glansrijk gelukt. Op 6 september is deMess officieel geopend door de burgemeester van Gooise 
Meren, 8 september vond een spetterende benefietavond plaats in Theater Spant! En op 10 
september werd de eerste voorstelling gespeeld in de Theaterzaal van deMess. 
 
De financiering van de verbouwing is in z’n geheel voorgeschoten door een aantal grondleggers van 
deMess. Dankzij de opbrengsten van de benefietavond en de sponsoren zijn deze medeoprichters 
geheel terugbetaald. Ook grote dank dus voor deze grondleggers, de sponsoren, de vrienden, 
organisatoren en artiesten die allen belangeloos hebben meegewerkt om de benefietavond tot een 
succes te maken. 
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FINANCIËN 2017 
 
De financiën van Stichting deMess omvatten alle activiteiten georganiseerd door deMess alsmede de 
sponsorbijdragen, vriendenbijdragen en subsidies die deMess in dit boekjaar heeft ontvangen. 
 
Stichting deMess is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI en geregistreerd onder 
nummer 808098342. De Stichting is btw-plichtig. 
 
Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 32075373. 
 
Er wordt door Stichting deMess geen contante kas gevoerd. Alle ontvangsten en betalingen lopen via 
rekening-courant IBAN NL95 RABO 0383 7478 05 en spaarrekening IBAN NL40 RABO 1012 7914 67. 
 

 
 
 
 

Jaarcijfers Stichting deMess 2017

STICHTINGSINKOMSTEN

Omzet exploitatie 27.588

Omzet sponsoren 38.528

Omzet vrienden 4.950

Totaal stichtingsinkomsten: 71.066

STICHTINGSKOSTEN

Kosten exploitatie 21.644

Huisvestingskosten 43.249

Overige kosten 3.609

Totaal stichtingskosten 68.501

Saldo 2.565

Het saldo is toegevoegd aan de reserve

Start banksaldo rekening-courant 01-01-2017 € 241,19

Eind banksaldo rekening-courant 31-12-2017 € 26.735,37

Start banksaldo spaarrekening 01-01-2017 € 0,00

Eind banksaldo spaarrekening 31-12-2017 € 0,01


