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1.  BESTUURSVERSLAG



Stichting Komt het Zien! te De Knipe

1.1  Bestuursverslag

Mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving.

Missie

Het mogelijk maken van theater- en circusbeleving voor mensen met een beperking

Statutaire doelstelling

Theater toegankelijk maken voor publiek met visuele beperking door middel van blindentolken, introductie,

inleiding en alles wat nodig is voor een complete ervaring.

Bekendheid van live-audiodescriptie vergroten bij theaters, theatergezelschappen en theatermakers en

daarmee zorgen voor een bredere inzet

Bekendheid van live audiodescriptie vergroten bij de mensen met een visuele beperking 

Zoeken naar mogelijkheden voor structurele financiering 

Werkzaamheden

Alle theaterbeleving in Nederland toegankelijk voor blinde en slechtziende mensen!

Visie & Ambitie

Ook bekwaamden we ons in vloggen met organische audiodescriptie. Zo maakten we een inclusieve video

in de dierentuin, als vervanging voor het gecancelde uitje. En ook een kerstserie, waarmee we wat

vrolijkheid brachten bij de doelgroep.

Komt het Zien! zat echter niet stil. Vanaf september 2020 zijn we met nieuwe (online) initiatieven gestart,

zoals Komt het Zien! THUIS. Zo hielden we contact met de doelgroep door toch aanbod te blijven bieden

met online registraties van theatervoorstellingen met door onze blindentolken ingesproken audiodescriptie.

Onze online THUIS video’s hebben in 2020 ruim 8.000 views gehad.

In juli 2020 begonnen we na enkele maanden pandemie en onzekerheden vol goede moed aan het nieuwe

seizoen. Maar al snel ging het weer mis. Alles werd gecanceld en ook het jaarlijkse familie-uitje met live

audiodescriptie in oktober kwam uiteindelijk te vervallen. In november betekende de lockdown dat ook

onze reeds volgeplande kerstperiode volledig geschrapt werd. Uiteindelijk is onze volledige

theaterprogrammering in 2020-2021 geannuleerd is er geen enkele voorstelling live getolkt. Streven naar

structurele financiering en werken aan bekendheid waren in dit theaterseizoen ook geen optie, nu theaters

moesten vechten om te overleven en er geen aanbod was

Met het verplicht annuleren van nagenoeg alle activiteiten, vielen vrijwel alle eigen inkomsten van de

stichting weg. Helaas kwam Komt het Zien! als organisatie niet in aanmerking voor coronasteun. Een deel

van de medewerkers (zzp’ers) kon gelukkig wel beroep doen op de TOZO uitkering.

Van twee blindenfondsen kregen we steun om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een privé

blindentolk bij bruiloften.

 - 3 -



Stichting Komt het Zien! te De Knipe

1.1  Bestuursverslag

samenstelling bestuur Stichting Komt het Zien! 2020-2021:

Anton Looij - voorzitter

Aafje Dijkhuizen - secretaris en penningmeester

Leander Tijdhof - bestuurslid

Met een beperkt aantal online opdrachten genereerden we dit jaar nog enige eigen inkomsten.

Sinds maart 2020 stonden onze fondsbudgetten on hold. Nu de pandemie voortduurt hebben alle betrokken

fondsen toestemming gegeven om de einddatum uit te stellen tot medio 2022. Met de steun van FNO en

enkele blindenfondsen (project 02 - Ik zie geen steek en toch heb ik alles gezien) konden dit jaar de vaste

lasten en de THUIS activiteiten worden betaald. De resterende budgetten zijn opgenomen als

bestemmingsreserves en zo dus beschikbaar gehouden voor de gestelde doelen.
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2.  JAARREKENING



Stichting Komt het Zien! te De Knipe

2.1  Balans per 30 juni 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 9.757 4.809

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 230 296

Subsidievorderingen 7.566 8.066

Overige vorderingen 1.041 1.041

18.594 14.212

Liquide middelen 76.032 62.715

Totaal activazijde 94.626 76.927

30 juni 2021 30 juni 2020
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Stichting Komt het Zien! te De Knipe

2.1  Balans per 30 juni 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves 10.852 10.716

10.852       10.716       

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsreserve 46.902 9.743

46.902 9.743

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 6.962 4.375

Overlopende passiva 29.910 52.093

36.872 56.468

Totaal passivazijde 94.626 76.927

30 juni 2021 30 juni 2020
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Stichting Komt het Zien! te De Knipe

2.2  Staat van baten en lasten over 2020/2021

2020/2021 2019/2020

€ €

Baten als tegenprestatie voor leveringen 16.663 45.141

Subsidiebaten 53.396 65.216

Baten 70.059 110.357

Inkoopwaarde geleverde producten 23.191 88.070

Activiteitenlasten 23.191 88.070

Bruto exploitatieresultaat 46.868 22.287

Huisvestingskosten 945 -

Verkoopkosten 1.801 5.100

Autokosten 13 -

Kantoorkosten 3.160 3.054

Algemene kosten 3.876 4.430

Beheerslasten 9.795 12.584

Exploitatieresultaat 37.073 9.703

Rentelasten en soortgelijke kosten -175 -189

Som der financiële baten en lasten -175 -189

Bijzondere baten 397 120

Bijzondere lasten - -50

Som der bijzondere baten en lasten 397 70

Resultaat 37.295 9.584

Resultaat 37.295 9.584

Bestemming resultaat:

Overige reserve 136 -159

02 FNO e.a. 28.159 5.003

04 WM de Hoop 3.000 1.500

05 Gemeente Heerenveen 1.500 1.500

01 Overhead -1.180 1.740

07 Bruiloft 4.062 -

08 Gemeente Apeldoorn 618 -

09 Gemeente Rotterdam 1.000 -

37.295 9.584
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Stichting Komt het Zien! te De Knipe

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

De activiteiten van Stichting Komt het Zien!, statutair gevestigd te Heerenveen, bestaan voornamelijk uit:

- Het mogelijk maken van theater- en circusbeleving voor mensen met een beperking.

- 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de De Veenweg 12 te De Knipe.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de

verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Komt het Zien!, statutair gevestigd te Heerenveen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 61100218.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.
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Stichting Komt het Zien! te De Knipe

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid

als bestemmingsreserve.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.
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Stichting Komt het Zien! te De Knipe

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.
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