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Samenvatting
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Mens op Aarde, opgericht op 30 maart 2017.
Stichting Mens op Aarde staat voor Kunst die verbinding en vertrouwen tussen mensen
versterkt en daarmee werkt aan het overbruggen van maatschappelijke kloven. Kunst
die zich bewust is van haar helende potentieel op mens en maatschappij, en dat
potentieel zo breed mogelijk probeert te benutten. Kunst die nieuwsgierig is en
nieuwsgierig maakt. En die zichzelf financieel mogelijk maakt door te schudden aan de
gangbare ideeën over hoe kunst en economie zich tot elkaar dienen te verhouden.
Ons eerste project –De Reizende Bioscoop van Canudos, door Susanne & Mendel
Hardeman-Dick – kon helaas vanwege persoonlijke omstandigheden van de
kunstenaars niet gestart worden zoals gepland. Wel is er een klein begin gemaakt met
een crowdfunding campagne waaruit het project gefinancierd wordt. De uitvoering zelf
werd doorgeschoven naar 2018-19.

1.

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit
Voorzitter: Suzanne Ossewaarde
Secretaris: Marie Roelofsen
Penningmeester: Siri Olesen
Administratieve ondersteuning wordt geleverd door Sylvia Panhuise, en de
boekhouding wordt gedaan door Jan de Vries.
De stichting kreeg per 30 maart 2017 het cultureel ANBI-status toegekend door de
Belastingdienst, en publiceert jaarlijks haar jaarverslag online op www.mens-opaarde.org

Overige gegevens
RSIN: 8574 65 727
Bankrekening: Triodosbank, IBAN: NL84 TRIO 0338 5960 38
Postadres: Sneeuwbalstraat 95, 2565VX Den Haag
Email: info@mens-op-aarde.org

2.

Verslag

Van het bestuur
De stichting werd op 30 maart 2017 opgericht door Marie Roelofsen, op initiatief van
Mendel en Susanne Hardeman-Dick. Diezelfde dag werd ook het beleidsplan van de
stichting voor de jaren 2017-2019 door het bestuur goedgekeurd.
Het oprichtende bestuur bestond uit Adrie Huissoon (voorzitter), Marie Roelofsen
(secretaris) en Suzanne Ossewaarde (penningmeester).
Er werd een website aangemaakt op www.mens-op-aarde.org, waarop de jaarverslagen
zullen worden gepubliceerd.
Persoonlijke omstandigheden dwongen onze voorzitter Adrie Huissoon er toe zich in de
loop van het jaar uit de stichting terug te trekken. Een nieuw enthousiast bestuurslid
werd gevonden in de persoon van Siri Olesen, die aantrad per 24 november 2017.
Daarnaast gaf Suzanne Ossewaarde aan, begin 2018 af te willen treden.
Project De Reizende Bioscoop van Canudos
Door persoonlijke omstandigheden kon het project van Susanne & Mendel niet zoals
gepland beginnen. De gehele planning is doorgeschoven naar 2018. De crowdfunding
campagne, waarmee een klein begin was gemaakt, had al een mooi startbedrag
opgeleverd maar werd tijdelijk gestaakt met de bedoeling deze in 2018 opnieuw op te
pakken.
In april werd een eerste “klad”-versie van de korte film Lopen op Water naar een klein
aantal mensen verspreid. Deze film dient voor Susanne & Mendel als soort een Manifest:
hoe heeft onze werk- en denkwijze zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld, en hoe
willen we deze aanpak nu optillen naar hoger niveau? Na verder bijschaven zal Lopen op
Water gebruikt worden in de crowdfunding campagne.

3.

De toekomst

In 2018 hoopt de stichting werk te kunnen maken van de uitvoering van het project De
Reizende Bioscoop van Canudos.
De eerste stap bestaat uit het verspreiden van de korte film Lopen op Water, gekoppeld
aan een crowdfunding campagne. Daarmee benaderen Susanne & Mendel de achterban
die ze in de loop van de jaren om hun werk heen hebben verzameld.
Daarnaast zullen de voorbereidingen voor de uitvoering van het project in Canudos
(Brazilië) in het voorjaar weer opgepakt worden. Afhankelijk van de omstandigheden
hopen Susanne & Mendel in de tweede helft van het jaar naar Brazilië te vertrekken voor
de uitvoering van hun project.
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4.

Toelichting jaarrekening

Omdat de uitvoering van het project De Reizende Bioscoop van Canudos werd
doorgeschoven naar 2018, beperkten de uitgaven van de stichting in 2017 zich tot de
opstartkosten van de stichting en een paar uitgaven gerelateerd aan de voorbereiding
van het project. De inkomsten bestonden uit de eerste opbrengst van de crowdfunding
campagne. Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat, dat gereserveerd is voor
de uitvoering van het uitgestelde project.
De stichting had dit jaar geen verplichtingen die een integrale jaarrekening en
accountantscontrole noodzakelijk maken.

5.

Toelichting begroting

Uit praktische overwegingen werkt het project De Reizende Bioscoop van Canudos met
een meerjarenbegroting. Gezien de meeste taken van de stichting parallel verlopen met
de uitvoering van dit project, werd er voor gekozen om ook voor de stichting een
meerjarenbegroting op te stellen, die gelijke tred houdt met het verloop van het project.

Bijlagen
-

Jaarrekening 2017
Meerjarenbegroting 2017-19
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Mens op Aarde

Balans
Op 31-12-2017
31-12-2017
Activa
Bank- en girosaldi

7.173,94

Passiva
BTW, af te dragen
Netto Vermogenswaarde

(501,25)
7.675,19

Eigen Vermogen
Reserve voor uitvoering Project
Totaal Eigen Vermogen

7.675,19
7.675,19

Mens op Aarde

Winst- en Verliesrekening
Voor de periode van 30-03-2017 tot 31-12-2017
31-12-2017
Inkomsten
Ontvangen giften en schenkingen
Ontvangen rente en overige bankopbrengsten
Totaal — Inkomsten

10.110,00
0,09
10.110,09

Af: Uitgaven
Canudos
Canudos: Apparatuur

151,03

Canudos: Bureaucratie

356,88

Canudos: Crowdfunding

24,07

Canudos: Reiskosten

958,06

Canudos: Training

415,21

Totaal — Canudos

1.905,25

Stichting
Stichting: Administratiekosten
Stichting: Bankkosten

5,00
28,23

Stichting: Honoraria

475,00

Stichting: Reiskosten

21,42

Totaal — Stichting

529,65

Totaal — Uitgaven
Nettowinst (verlies)

2.434,90
7.675,19

Begroting Stichting Mens op Aarde
Tweejaarsbegroting (voorjaar 2017 - zomer 2019) tbv. project Reizende Bioscoop van Canudos

Onkosten
Onkosten Stichting

1.400,00 €
Vergaderingen
Aantal vergaderingen (bestuur en werkgroepen)
Reiskostenvergoeding, gemiddeld
Huur locatie / horecakosten, gemiddeld
Oprichtingskosten
312,50 €
Oprichting Stichting Mens op Aarde, notariskosten
Inschrijving KvK
Administratie
2.760,00 €
Honorarium administratief medewerker (Sylvia)
24 md.
Bankkosten Triodosrekening
447,25 €
Onvoorzien
Onvoorziene onkosten

Project

Kosten per
eenheid

4.919,75 €
7 vergaderingen

x

120,00
80,00

840,00
560,00

262,50
50,00

262,50
50,00

4 uur
10 kwartalen

25,00
36,00

2.400,00
360,00

10 %

44,73

447,25

65.081,03 €

65.081,03 €
Reizende Bioscoop van Canudos
Zie begroting in bijlage
MINUS: Overhead Stichting (vergoed via geldinzameling project)

TOTAAL ONKOSTEN

70.000,78
-4.919,75

70.000,78 EUR

Inkomsten
Geldinzameling

Bedrag

45.000,00
25.000,78

Mecenaat (giften van particulieren, vanaf 600 €)
Crowdfunding campagne

TOTAAL

TOTAAL INKOMSTEN

TOTAAL

70.000,78 EUR

70.000,78

