
Bestuursverslag voordekunst 2019
Samenstelling bestuur Stichting voordekunst in 2019

Denise de Boer, voorzitter
Felix Hillen, penningmeester (tot 12 december 2019)
Hans van Hooren, penningmeester (vanaf 12 december 2019)
Bert Boer, secretaris (tot 12 september 2019)
Tarik Yousif, secretaris (vanaf 12 september 2019) 
Kiki Bakker, algemeen bestuurslid
Marjolijn Kamphuis, algemeen bestuurslid

Goed bestuur

Stichting voordekunst kent sinds 2015 een bestuur/directiemodel. De meeste 
bestuursbevoegdheden zijn middels een directiestatuut (juni 2016) gemandateerd aan 
de directeur van de stichting. Het bestuur benoemt de directeur, keurt de begroting, het 
meerjarenbeleidsplan en het jaarverslag goed en bewaakt de koers van de organisatie. 
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. 

Stichting voordekunst hanteert een Code Goed Bestuur voordekunst (april 2015). Deze 
code is aanvullend op bestaande gangbare gedragscodes in de cultuur- en goede 
doelensector. Stichting voordekunst is in het bezit van een CBF Erkenning (keurmerk 
goede doelen), lid van Goede Doelen Nederland (branchevereniging goede doelen) en 
van Kunsten ’92 (belangenvereniging kunst, cultuur en erfgoed). 

Er hebben in 2019 twee bestuurswisselingen plaatsgevonden. In september heeft 
secretaris Bert Boer zijn bestuurstaken overgedragen aan Tarik Yousif. Bert Boer was 
sinds 1 maart 2015 betrokken als bestuurslid bij Stichting voordekunst. Felix Hillen trad 
op 23 maart 2016 toe tot het bestuur van voordekunst als penningmeester, en heeft 
aangegeven in ieder geval één termijn af te ronden. Vanwege het aangekondigde 
vertrek van Bert Boer, heeft Felix een aantal maanden langer dienst gedaan als 
penningmeester. Sinds 12 december 2019 zijn zijn verantwoordelijkheden overgenomen 
door Hans van Hooren. 

Het bestuur van Stichting voordekunst bestond in 2019 uit vijf leden en heeft vier keer 
vergaderd, in maart, juni, september en december. Hierbij was altijd een meerderheid 
van het bestuur aanwezig. De vergaderingen zijn voorbereid door de directeur van de 
stichting en werden ook door hem bijgewoond. In juli 2019 heeft een 
functioneringsgesprek met de directeur plaatsgevonden. Dit gesprek is door het 
bestuur voorbereid en werd gevoerd door de voorzitter en een algemeen bestuurslid. 
Het verslag is in de vergadering van september 2019 besproken met de overige 
bestuursleden. 

In juni 2019 heeft een zelfevaluatie vanuit het bestuur plaatsgevonden. Alle 
bestuursleden hebben voorafgaand hieraan individueel een online vragenlijst ingevuld 
en de uitkomsten zijn in een extra bijeenkomst besproken. Het bestuur is van mening 
dat het bestuursmodel nog steeds passend is en dat de verplichtingen en verwachtin-
gen tussen bestuursleden onderling, en tussen bestuur en directie goed geborgd zijn. 
Verbeterpunten hebben betrekking op de structuur van de vergaderingen. Hiervoor is 
een verbetervoorstel gedaan en dit is direct doorgevoerd in de september vergadering. 



Samenvatting 2019

Al enige jaren profileert voordekunst zich als speler in de wereld van filantropie. Met 
name voor individuele makers, kleine gezelschappen en nieuwe, relatief kleinschalige 
gevers, speelt voordekunst een belangrijke rol. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er 
vanuit voordekunst bij Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (een 
initiatief van het hele werkveld, ondersteund door het ministerie van OCW) is 
aangestuurd op een onderzoek naar de mogelijkheden om particulier geven aan indivi-
duele makers verder te stimuleren. Dit voorstel is gehonoreerd en eind 2019 is 
begonnen met de deskresearch fase. Het onderzoek resulteert in een aanbeveling rich-
ting sector, een website met nadere achtergrondinformatie bij het onderzoek en een 
werkconferentie in 2020. 

In 2019 is ook een start gemaakt met een nieuw meerjarig adviestraject voor culturele 
instellingen, Creative Funding. Het traject speelt in op de behoefte van instellingen om 
crowdfunding structureel onderdeel te laten zijn van hun ontwikkelstrategie. Vaak 
echter ontbreekt relevante ervaring en de benodigde formatie. Voordekunst levert voor, 
tijdens en na crowdfundingtrajecten een expert die enkele uren per week bij de 
organisatie aanwezig is om de coördinatie te houden, en waar nodig bij te springen. Eind 
2019 heeft een open call plaatsgevonden en in 2020 gaan de eerste campagnes live.  

In 2019 is het bureau van voordekunst vanwege einde huurcontract verhuisd van 
Lauriergracht 39 naar Brouwersgracht 266-1, ook in Amsterdam. Het bestuur van 
voordekunst bedankt het team van voordekunst voor hun enthousiasme en het getoon-
de ondernemerschap gedurende het verslagjaar.

Toelichting op de  jaarrekening 2019

Er werd voor campagnes in 2019 € 4.047.900 gedoneerd via het platform. Hiervan is 
€ 490.465 bijgedragen door onze partners via matchfunding en kwam € 3.557.435 uit 
het publiek. Dit ligt licht onder begroting. Het na-effect van de publiekscampagne uit 
2018 was minder dan gehoopt. Tegelijkertijd waren de inkomsten uit aanvullende dien-
sten hoger dan begroot. Dit komt door de steeds betere positionering van voordekunst 
in de sector.

Tengevolge van een goede kostenbeheersing en lage onverwachte uitgaven, konden 
de totale lasten onder begroting worden gehouden. Hierdoor kon het verslagjaar met 
een positief resultaat van € 39.757,- worden afgesloten. Het voornemen is om het batig 
saldo over boekjaar 2019 als volgt te verdelen: € 10.000,- dotatie bestemmingsreserve 
jubileum 10 jaar voordekunst, € 25.000,- dotatie continuïtsreserve en € 4.757,- mutatie 
algemene reserve. 

Het resultaat wordt door het bestuur als tevredenstellend beoordeeld.
De jaarrekening is hier in te zien.

Toekomstverwachting

In 2019 heeft voordekunst een mooie basis gelegd voor het jubileumjaar 2020 (10 jaar 
voordekunst). In maart werd echter duidelijk dat de snelle wereldwijde verspreiding van 
het Covid-19 virus onze maatschappij ‘op pauze’ lijkt te hebben gezet. 

https://www.voordekunst.nl/downloads//uploads/contentblocks/Dx/09/Dx09Ouhq7fLaqLnD.pdf


De gevolgen van de pandemie zijn inmiddels zichtbaar in een daling van het aantal 
aanmeldingen voor nieuwe campagnes. Voordekunst heeft snel op de nieuwe situatie 
ingespeeld door met een samenwerkingspartner actiecampagnes te ontwikkelen voor 
makers. Mede ten gevolge hiervan vertoont het aantal aanmeldingen weer een 
opgaande lijn. Dit stemt hoopvol, echter waakzaamheid blijft. Niet-noodzakelijke 
kosten en investeringen worden zoveel mogelijk uitgesteld, en de continuïteit wordt 
verder bewaakt aan de hand van een periodiek geactualiseerde liquiditeitsplanning. 
Directie en bestuur proberen aldus ‘kort op de bal te spelen’.. 

Namens het bestuur van Stichting voordekunst,

Hans van Hooren
Penningmeester
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