Stichting deMess, verslag over 2019
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 2019
De activiteiten in 2019 bestonden o.a. uit 135 theatervoorstellingen en concerten, vertoningen van
documentaires, culturele verhuur, fototentoonstellingen en diverse andere maatschappelijke
evenementen zoals het Politiek Café en het Historisch Café. Nieuw in 2019 waren de zanglessen voor
kinderen en het Kerst Projectkoor dat een uitvoering in De Grote Kerk gegeven heeft samen met Het
Goois Vocaal Ensemble en Het Klein Keizer Koor. De organisatie en begeleiding van deze activiteiten
vanuit deMess werd door de vele vrijwilligers gedaan. Het bestuur wil al deze vrijwilligers ook dit jaar
weer nadrukkelijk bedanken voor hun grote inzet m.b.t. de programmering, de bar, de techniek
tijdens voorstellingen, publiciteit, administratie en alle andere voorkomende werkzaamheden.
SPONSOREN, VRIENDEN EN SUBSIDIES
Grote dank is er voor de sponsoren en vrienden die dit jaar alweer ruim hebben bijgedragen.
Van twee instanties heeft deMess in dit jaar een subsidie ontvangen, te weten van de Gemeente
Gooise Meren ter ondersteuning van publiciteit en programmering en van de Stichting Fonds voor de
Geld- en Effectenhandel als bijdrage aan de klassieke concertserie seizoen 2019-2020. Ook hiervoor
hartelijk dank.
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Stichting deMess, verslag over 2019, vervolg
FINANCIËN 2019
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 2019
STICHTINGSINKOMSTEN
Omzet exploitatie
Omzet sponsoren
Omzet vrienden
Subsidies
Lesgelden

€ 127.102
€ 4.239
€ 4.823
€ 4.075
€ 5.708

Totaal stichtingsinkomsten:

€ 145.947

STICHTINGSKOSTEN
Kosten exploitatie
Huisvestingskosten
Overige kosten
Totaal stichtingskosten
Saldo

€ 84.970
€ 33.474
€ 21.849
€ 140.292
€ 5.655

Het saldo is toegevoegd aan de reserve
Start banksaldo rekening-courant 01-01-2019
Eind banksaldo rekening-courant 31-12-2019

€ 30.639,18
€ 34.432.73
€ 0,01
€ 0,01

Start banksaldo spaarrekening 01-01-2019
Eind banksaldo spaarrekening 31-12-2019
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