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Algemene gegevens
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.
De Stichting kent geen personeelsleden en realiseert haar activiteiten met vrijwilligers.

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), Mark Minten-Verstegen, Johan Hoogeboom en
Jaap Hulsmann. Het bestuur werd in zijn bestuurlijke werk bijgestaan door Ingrid Haye. Het
bestuur is onbezoldigd.
Activiteiten 2020
Het jaar 2020 begon zo geweldig. De eerste twee en een halve maand genoten onze bezoekers
van de wervelende programmering, de koorrepetities, lezingen en alle andere culturele en
maatschappelijke activiteiten in ons prachtige gebouw. Op 13 maart kwam daar vanwege Covid19 ineens een einde aan. De gehele programmering kwam stil te liggen en pas in juni kwam
mondjesmaat met zeer beperkte toeschouwersaantallen weer iets van leven in de brouwerij.
Geprobeerd is onder steeds wisselende regels en beperkingen toch activiteiten te blijven
organiseren. De organisatie en begeleiding van deze activiteiten vanuit deMess werd door de
vele vrijwilligers gedaan. Het bestuur wil al deze vrijwilligers speciaal dit jaar weer nadrukkelijk
bedanken voor hun grote flexibiliteit en inzet m.b.t. de programmering, de bar, de techniek
tijdens voorstellingen, publiciteit, administratie en alle andere voorkomende werkzaamheden.
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SPONSOREN, VRIENDEN EN SUBSIDIES
Zonder de steun van onze vrienden, onze sponsoren en de subsidiegevers zou deMess op een
financiële ramp zijn afgestevend. Speciaal te noemen zijn onze vrienden en sponsoren die
naast hun jaarlijkse bijdrage ook in de zomer ruimhartig hebben bijgedragen aan een corona
steunfonds speciaal voor de artiesten die het ongemeen zwaar te verduren hebben gekregen.
De Rabobank heeft met twee subsidies bijgedragen. Ook de gemeente Gooise Meren heeft
welkome financiële steun gegeven. Daarnaast is met succes in het vierde kwartaal een beroep
gedaan op de Ondersteuning Vaste Lasten (TVL). Alle personen en instanties danken wij vanaf
deze plaats voor hun bijdragen!
Financien 2020
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.
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Balans
(Uitgedrukt in EURO's)

Noten
--------ACTIVA
Materiële vaste activa

Vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

31 december
2020
----------------------

31 december
2019
----------------------

0
------------------0
-------------------

0
------------------0
-------------------

59,350
------------------59,350
------------------59,350
===========

49,713
------------------49,713
------------------49,713
===========

38,870
------------------38,870
-------------------

24,512
------------------24,512
-------------------

20,480
------------------20,480
------------------59,350
===========

25,201
------------------25,201
------------------49,713
===========

PASSIVA
RESERVES
Totaal reserves

VLOTTENDE PASSIVA

TOTAAL PASSIVA

1
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Staat van baten en lasten
(Uitgedrukt in EURO's)

Operationele baten en (lasten)
Verkopen Podium deMess
Inkopen Podium deMess
Bruto marge
Huisvestingskosten
Overige kosten
Netto marge

Financiële baten en (lasten)
Bankkosten

Overige baten en (lasten)
Sponsor- en vriendenbijdragen

Resultaat

Jaar geeindigd op
31 december
2020
---------------------63,735
(45,495)
------------------18,240

Jaar geeindigd op
31 december
2019
---------------------127,469
(80,792)
------------------46,677

(28,402)
(2,086)
------------------(12,248)
-------------------

(33,474)
(20,282)
------------------(7,079)
-------------------

(379)
------------------(379)
-------------------

(403)
------------------(403)
-------------------

26,985
------------------26,985
-------------------

13,137
------------------13,137
-------------------

14,358
===========

5,655
===========
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Toelichting algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor kleine rechtspersonen
en in euro's.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de
verwachte economische levensduur.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, onder aftrek van een noodzakelijke
geachte voorziening voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde per einde boekjaar.
Reserves
Reserves worden gebruikt voor het bereiken van de doelen van de organisatie. Deze doelen
worden door het bestuur vastgesteld.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar,
met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn,
baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit
boekjaar toegevoegd.
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Toelichting op de balans

1. Reserves

Statutaire reserve
Vrijwilligers reserve
Garantie artiesten corona reserve
Inventaris en gebouw reserve
Techniek reserve
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve

a
b
c
d
e
f
g

31 december
2020
---------------------0
1,944
13,604
7,774
1,944
13,604
0
------------------38,870
===========

31 december
2019
---------------------0
0
0
0
0
0
24,512
------------------24,512
===========

a. Er is vooralsnog geen Statutaire reserve benoemd.
b. De Vrijwilligersreserve is dit boekjaar met €718 verhoogd.
c. De Garantie artiesten corona reserve is dit boekjaar met €5,025 verhoogd.
d. De Inventaris en gebouw reserve is dit boekjaar met €2,872 verhoogd.
e. De Techniek reserve is dit boekjaar met €718 verhoogd.
f. De Continuiteitsreserve is dit boekjaar met €5,025 verhoogd en dient ter dekking van risico's
op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.
g. Het bestuur van de stichting heeft de algemene bestemmingsreserve ad EUR 24,512
verdeeld over de specifiek benoemde bestemmingsreserves

