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1. BALANS PER
(vóór resultaatbestemming)

noot

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (4.1) -               -               

Vlottende activa

Projecten (4.2) 17.986     

Te vorderen omzetbelasting (4.3) 20.485     117          

Liquide middelen (4.4) 3.722       2.694       

24.207     20.797     

PASSIVA

Eigen vermogen (4.4)

Algemene reserve -790         -790         
Bestemmingsreserve inzake projecten 23.447     
Saldo van baten en lasten -               -               

22.657     -790         

Schulden op korte termijn

Crediteuren -               -               
Overlopende passiva (4.5) 1.550       21.587     

1.550       21.587     

24.207     20.797     

31 december 2020 31 december 2019
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Totaal baten (5.1) 217.837    25.860    

Lasten

Besteed aan projecten (5.2) 175.413    30.007    
Afschrijvingskosten (5.3) -                166         
Kosten beheer en administratie (5.4) 2.436        1.726      
Totaal lasten 177.849    31.899    

Netto resultaat 39.989      -6.039     

Rentebaten -              -              
Rentelasten en overige bankkosten 185         215          

Resultaat financiële baten
en lasten -185          -215        

Saldo van baten en lasten 39.803      -6.254     

Doorbelaste overhead kosten aan projecten (5.5) 1.630        2.107      
Toevoeging bestemmingsreserve voor projecten -41.433     4.147      

Saldo van baten en lasten na bestemmings-
reserve -                -             

2020 2019
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3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1 Grondslagen van waardering

Algemeen

De Stichting is opgericht op 13 februari 2002 en heeft zich ten doel gesteld om op een creatieve
wijze een zichtbare schakel te zijn tussen sociaal maatschappelijke onderwerpen en het publiek.
Dit door het verwezenlijken van artistieke projecten en het vertellen van relevante verhalen in het
openbare veld.

De Stichting is erkend als culturele ANBI instelling.

De Stichting is voor het opstellen van de jaarrekening gehouden aan Titel 9, Boek 2 BW artikel 10.
De toegepaste waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor micro- en  kleine rechtspersonen, in het bijzonder richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende
organisaties alsmede de uitgangspunten van Titel 9, Boek 2 BW.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 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 (verkrijgingsprijs of vervaar-
digingsprijs), verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde
afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele restwaarde.
Het afschrijvingspercentage voor computerapparatuur is gesteld op 20%.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen 
tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover
niet anders vermeld staan de liquide middelen geheel ter vrije beschikking.
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3.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar
zijn.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrond-
slagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

4.1 Materiële vaste activa

Computer
apparatuur

Stand per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 2.499             
Cumulatieve afschrijvingen 2.499             
Boekwaarde per 1 januari 2020 -                    

Mutaties
Investeringen -                    
Desinvesteringen -                    
Afschrijvingen -                    
Saldo mutaties -                    

Stand per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 2.499             
Cumulatieve afschrijvingen 2.499             
Boekwaarde per 31 december 2020 -                    

31-12-2020 31-12-2019
4.2 Onderhanden projecten

Project "Open over Depressiviteit" 8.530             
Project "WIJ doorbereken de cirkel van geweld" 9.456             

-                        17.986           

Het saldo van de onderhanden projecten van ultimo 2019 is in 2020 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve inzake projecten onder de post Reserves en fondsen

31-12-2020 31-12-2019
4.3 Omzetbelasting

Aangifte 4e kwartaal 20.070              117                
Suppletie aangifte 2020, te vorderen 415                   -                    

20.485              117                

31-12-2020 31-12-2019
4.4 Liquide middelen

Bankrekening 3.617                2.589             
Ondernemersdeposito 105                   105                

3.722                2.694             
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4.5 Reserves en fondsen

Het verloop van de posten behorende tot de reserves en fondsen gedurende het verslagjaar 2020 is
als volgt:

Saldo van 
Bestemmings- baten en lasten 

Algemene reserve inzake na bestem-
reserve projecten mingsreserve Totaal

Stand per 1 januari 2020 -790                -                        -                    
Overige mutaties -17.986          -                        -17.986         
Mutatie bestemmingsreserve 41.433           -                        41.433           
Resultaat boekjaar -                        -                    

Stand per 31 december 2020 -790                23.447           -                        23.447           

31-12-2020 31-12-2019
Bestemmingsreserve inzake projecten

Project "Open over Depressiviteit" -4.843               -                
Project "WIJ doorbreken de cirkel van geweld" -15.594             -                
Project "Open je Ogen" -3.082               -                
Project "10 jaar later" 60                     -                
Project "Oud roze" 12                     -                

-23.447             -                    

Project "Open over Depressiviteit"
Het project "Open over Depressiviteit" laat een groep van 30 diverse  jongvolwassen ervaringsdes- 
kundigen aan het woord. Zij vertellen ons middels persoonlijke portretten en verhalen hoe zij hun 
depressie (hebben) ervaren hiermee omgaan en hoe anderen daarin hebben geholpen. Met deze 
bijzondere portretten en verhalen reizen we, in de vorm van een mulitmediale tentoonstelling en
impactprogramma, door Nederland om zo het gesprek op gang te brengen, jongeren te helpen
beter om te gaan met hun depressie en omstanders handvatten te geven hen daarbij te helpen.

In 2019 is een start gemaakt met de voorbereidingen van het project. In 2020 zijn voor de uitvoering
partners gevonden voor de realisatie van het project. Het project vind in oktober 2020 zijn aanvang in
Amsterdam, waarna het, in samenwerking met locale partners, nog zeker een jaar door Nederland
zal reizen. De financiering voor de realisatie van het project komt deels van particuliere fondsen en
de gemeenten en instellingen waar Open Mind mee samenwerkt en het project zijn uiting krijgt.
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Realisatie Realisatie Realisatie
Budget 31-12-2020 31-12-2019 Totaal

Uitgaven

Concept 7.000              3.585             3.627                7.212             
Productie Portretten 38.350            34.740           4.200                38.940           
Fotokrant 8.400              7.935             -                        7.935             
Tentoonstelling buiten 37.550            14.305           -                        14.305           
Tentoonstelling binnen 25.750            7.211             -                        7.211             
Online 7.750              -                     -                        -                    
Communicatie 16.350            2.705             -                        2.705             
Werving/verantwoording 12.750            2.643             702                   3.346             
Onvoorzien 7.590              4.659             -                        4.659             

Totaal uitgaven 161.490          77.782           8.530                86.312           

Totaal donaties / subsidies 161.490          91.155           -                        91.155           

Verschil tekort/(overschot) -                  -13.373          8.530                -4.843           

Project "WIJ doorbereken de cirkel van geweld"
Het project “WIJ doorbreken de cirkel van geweld” laat een grote en diverse groep slachtoffers 
van huiselijke geweld en kindermishandeling aan het woord, met degene die voor hen belangrijk is 
geweest in het doorbreken van de cirkel van geweld. Dit om voorbeelden te tonen van hoe je als 
omstander mensen in een onveilige thuissituatie tot steun kunt zijn. Met deze bijzondere portretten 
en verhalen reizen we, in de vorm van een multimediale tentoonstelling en impactprogramma, door
Nederland om zo het gesprek op gang te brengen en de samenleving tools te geven hoe te handelen.

In 2019 is een start gemaakt met de voorbereidingen van het project. In 2020 zijn voor de uitvoering 
partners gevonden voor de realisatie van het project. Het project vind in november 2020 zijn aanvang 
in Rotterdam, waarna het in samenwerking met het programma "Geweld Hoort Nergens Thuis” nog 
zeker een jaar door Nederland zal reizen. De financiering voor de realisatie van het project komt 
deels van het Ministerie van VWS en de gemeenten en instelling waar het project zijn uiting krijgt.
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Realisatie Realisatie Realisatie
Budget 31-12-2020 31-12-2019 Totaal

Uitgaven

Concept en onderzoek 12.250            3.500             8.750                12.250           
Productie Portretten 38.750            44.932           -                        44.932           
Fotokrant 13.400            9.840             -                        9.840             
Tentoonstelling (buiten) 37.800            15.023           -                        15.023           
Tentoonstelling (binnen) 29.750            9.514             -                        9.514             
Online 8.250              -                     -                        -                    
Communicatie 3.850              2.299             -                        2.299             
Werving/verantwoording 12.250            5.443             706                   6.150             
Onvoorzien 7.815              969                -                        969                

Totaal uitgaven 164.115          91.520           9.456                100.976         

Totaal donaties / subsidies 164.115          116.570         -                        116.570         

Verschil tekort/(overschot) -                  -25.050          9.456                -15.594         

Project "Open je Ogen"

Realisatie Realisatie Realisatie
Budget 31-12-2020 31-12-2019 Totaal

Uitgaven

Concept en onderzoek -                     -                        -                    
Productie Portretten 11                  -                        11                  
Fotokrant -                     -                        -                    
Tentoonstelling (buiten) 4.670             -                        4.670             
Tentoonstelling (binnen) 800                -                        800                
Online -                     -                        -                    
Communicatie -                     -                        -                    
Werving/verantwoording 543                -                        543                
Onvoorzien -                     -                        -                    

Totaal uitgaven -                      6.023             -                        6.023             

Totaal donaties / subsidies 9.106             -                        9.106             

Verschil tekort/(overschot) -                  -3.082            -                    -3.082           
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Project "10 jaar later"

Realisatie Realisatie Realisatie
Budget 31-12-2020 31-12-2019 Totaal

Uitgaven

Concept en onderzoek -                     -                        -                    
Productie Portretten 75                  -                        75                  
Fotokrant -                     -                        -                    
Tentoonstelling (buiten) -                     -                        -                    
Tentoonstelling (binnen) -                     -                        -                    
Online -                     -                        -                    
Communicatie -                     -                        -                    
Werving/verantwoording -                     -                        -                    
Onvoorzien -                     -                        -                    

Totaal uitgaven -                      75                  -                        75                  

Totaal verkoop boeken 15                  -                        15                  

Verschil tekort/(overschot) -                  60                  -                    60                  

Project "Oud roze"

Realisatie Realisatie Realisatie
Budget 31-12-2020 31-12-2019 Totaal

Uitgaven

Concept en onderzoek 11.500            -                     -                        -                    
Productie Portretten 12.000            12                  -                        12                  
Fotografie / Film 24.618            -                     -                        -                    
Tekst 4.500              -                     -                        -                    
Prints 4.000              -                     -                        -                    
Publicatie 7.250              -                     -                        -                    
Tentoonstelling (launch) 15.300            -                     -                        -                    
Tentoonstelling (reizend) 36.000            -                     -                        -                    
Communicatie 7.700              -                     
Werving/verantwoording 3.250              -                     
Onvoorzien -                      -                     -                        -                    

Totaal uitgaven 126.118          12                  -                        12                  

Totaal donaties / subsidies 126.118          -                     -                        -                    

Verschil tekort/(overschot) -                  12                  -                    12                  
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31-12-2020 31-12-2019
4.6 Overlopende passiva

Rekening-courant mevr. M. Bekker-Stoop 50                     50                  
Rekening-courant Open Mind Amsterdam 500                   500                
Nog te betalen kosten 1.000                21.037           

1.550                21.587           
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 20 20

5.1 Baten

2020 2019

Baten van bedrijven 90.646          25.860       
Baten van subsidies van overheden 114.355        
Baten van andere organisaties zonder
winststreven 5.735            

Som van de geworven baten 210.736        25.860       

baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten 15                 
Overige baten 7.087            

Totaal baten 217.837        25.860       

2020 2019
5.2 Besteed aan projecten

Project "Open over Depressiviteit" 77.782          
Project "WIJ doorbreken de cirkel van geweld" 91.520          
Project "Open je Ogen" 6.023            30.007       
Project "10 jaar later" 75                 
Project "Oud roze" 12                 

175.413        30.007       

2020 2019
5.3 Afschrijvingen

Afschrijving computer apparatuur -                    -                 
Afschrijving vervoermiddelen -                    166            

-                    166            

5.4 Kosten beheer en administratie

Representatiekosten 10                 32              
Automatiseringskosten 125               342            
Overige algemene kosten 2.302            1.352         

2.436            1.726         
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5.5 Doorbelaste overhead kosten aan projecten

De overhead kosten van de Stichting, zoals onderhoud website en kosten voor de verantwoording
van de activiteiten, worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de porjecten. Deze kosten 
zijn naar rato verdeeld over de onderhanden projecten in 2020.
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6. OVERIGE GEGEVENS

6.1 Statutaire bepalingen omtrent de jaarstukken

In artikel 9 van de statuten is het volgende bepaald:

Artikel 9 lid 1
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar

Artikel 9 lid 2
Per het einde van het jaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de 
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar
opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur
worden aangeboden.

Artikel 9 lid 3
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Aldus vastgesteld op:  ..  juli 2021 te Amsterdam

P. Veenhoven
(Voorzitter)

L. Kruizenga
(Secretaris)

V.R. Nieuwenhuijzen
(Penningmeester)

T. Darley
(Bestuurslid)
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