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Inhoud van het rapport inzake het Financieel Verslag over het boekjaar 2015 d.d. 31 mei 2016 van Stichting
de Kracht van Rotterdam statutair gevestigd te Rotterdam.
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JAARVERSLAG

Stichting De Kracht van Rotterdam is, na de eerste editie in 2012, in 2013 opgericht om het beeld van de stad te
veranderen. De Stichting heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
!
!
!

De Kracht van Rotterdam wordt gedragen door de beeldbepalers in de stad. Profit en non-profit organisaties kiezen voor Rotterdamse fotografen die de hele stad op een realistische manier laten zien.
Rotterdam laat haar kracht, de Rotterdammers, in meer uitingen zien waardoor het beeld van de stad
menselijker wordt.
Opbouw van een realistisch en menselijk Rotterdams beeldarchief.

Het beeld van een stad kan alleen worden veranderd door beeld toe te voegen. De Kracht van Rotterdam geeft
daarom elk jaar 12 geselecteerde Rotterdamse fotografen (25-35 jaar) opdracht een deel van de stad te fotograferen. Curator Karin Krijgsman (hoofd Fotografie & Film St. Joost | Avans Hogeschool en oprichter Fw:)
maakte deze editie een keuze uit de 58 aanmeldingen.
WINNAARS
De fotografen krijgen de opdracht binnen hun eigen signatuur te werken, dit brengt oorspronkelijkheid in de
verbeelding van de 12 delen van de stad. Een professionele jury, die podium biedt voor de fotografen, maakt
haar keuze van 12 foto’s, een foto per wijk, en wijst de winnaar aan. De winnaar van De Kracht van Rotterdam
ontvangt een geldprijs van €3.500,- en een kleine trofee. In 2015 heeft Lana Mesic de Krachtprijs gewonnen
met haar serie over Ijsselmonde / Beverwaard. In 2015 heeft De Kracht van Rotterdam voor het eerst een publieksprijs georganiseerd. Via de website van De Kracht van Rotterdam hebben meer dan 4500 stemmers hun
favoriete foto gekozen. De winnaar, Anique Weve met haar serie Hillegersberg / Schiebroek, ontving €2000,-.
EXPOSITIE
De 12 door de jury geselecteerde foto’s worden op groot formaat op gebouwen, bruggen, op pleinen en in
openbare ruimtes geplaatst. We streven ernaar om de beelden van Oost in West te laten zien en van Noord in
Zuid. De Stichting werkt in 2015 met een budget van ongeveer € 150.000,-. Dit budget komt van partners en
subsidieverstrekkers.
De partners dragen bij aan de realisatie van de expositie in de stad. Dit jaar hebben we dankzij nieuwe partners
zoals DCMR en de steun van Bram Ladage voor de publieksprijs meer Rotterdammers op onverwachte plekken het andere beeld van Rotterdam kunnen laten zien. Daarnaast werd de publieksprijs gesteund door dagelijkse updates van AD.nl met aandacht voor de wijken en de fotografen.
VERHALEN BIJ BEELDEN
In 2015 heeft de opgezette pilot, gebaseerd op het boek van Sanneke van Hassel, Hier blijf ik, zich kunnen ontwikkelen tot een groot scholenproject. Gesteund door The Art of Impact en met bijdragen van de middelbare
scholen hebben meer dan 450 leerlingen van 4Havo/VWO verhalen geschreven bij de beelden van De Kracht
van Rotterdam. De Rotterdamse schrijvers Raoul de Jong, Sanneke van Hassel, Bianca Boer, Daphne Huisden
en Said El Haji gaven op 9 middelbare scholen bijzondere kijk-en schrijflessen. De Kracht van Rotterdam zoekt
voor het schooljaar een fonds om dit programma verder te kunnen ontwikkelen.
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De beste verhalen worden in 2016 gebundeld in het boek Kippensoep en andere stadsverhalen.
LOCATIE
In 2015 heeft De Kracht van Rotterdam een eigen (gedeelde) ruimte op de Van Speykstraat 145d. Deze ruimte
wordt gebruikt voor de fotografenavonden, naar ook voor de briefings en alle andere overleggen die De Kracht
van Rotterdam met haar fotografen, leveranciers en partners voert.
Deze locatie maakt het ook mogelijk om gebruik te maken van stagiaires en freelancers.
ZAKELIJK LEIDER
De Kracht van Rotterdam heeft in 2015 gebruik gemaakt van een zakelijk leider en een fondsenwerver. Deze
konden helaas geen bijdrage leveren aan de financiële middelen.
CULTURELE ANBISTATUS
Stichting De Kracht van Rotterdam heeft in 2015 van de Belastingdienst de Culturele ANBI-status ontvangen,
hiertoe zijn de statuten aangepast.
FINANCIEEL
Ten opzichte van 2014 heeft Stichting de Kracht van Rotterdam de groei voort weten te zetten. De aanvullende
initiatieven en uitbreiding van de editie heeft Stichting de Kracht van Rotterdam middels aanvullende giften
van bestaande en nieuwe partners weten te bekostigen. Het werven van aanvullende fondsen blijft een aandachtspunt voor 2016 om zodoende de afhankelijkheid van de individuele partners te verlagen.
Het overschot van EUR 1.820 is toegevoegd aan de algemene reserve.
SAMENSTELLING BESTUUR 2015
Anne Bloemendaal is initiatiefnemer en directeur van Stichting De Kracht van Rotterdam. Het bestuur van de
stichting werd in 2015 gevormd door:
• Roos van Kleef, associate Stichting De Verre Bergen, voorzitter (scheidend per september 2015)
• Marte van Oort, program manager Stichting De Verre Bergen, penningmeester, voorzitter sinds september
2015
• Maartje Berendsen
• Olaf van Haperen, partner Kneppelhout & Korthals Advocaten
Het bestuur is in 2015 drie maal bijeen gekomen. De functie van Penningmeester is, na het vertrek van Max van
Rijssel tijdelijk waargenomen door de voorzitter, Marte van Oort.
VOORUITBLIK 2016
De vijfde editie van De Kracht van Rotterdam staat in het teken van het lustrum. Daarnaast verkennen we, met
het oog op de werving van financiële middelen de mogelijkheden van verkoop van de foto's. Er komt in het
kader van het lustrum een extra categorie, de amateurfotografen. Daarnaast zal De Kracht van Rotterdam een
beelddebat organiseren.
De editie, met professionals en amateurs is in de zomer van 2016. Curator Mark Hoogstad (redacteur AD/RD)
en Nicole Robbers stellen de editie samen.
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JAARSTUKKEN
Opgenomen op de bladzijden
7 t/m 11.
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Stichting De Kracht van Rotterdam,
Rotterdam.

Balans per 31 December 2015
(Na verwerking overschot)
31 december
2015
€

31 december
2014
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

39.194

1.753

Nog te ontvangen²

12.284

9.898

Totaal vlottende activa

51.478

11.651

Totaal

51.478

11.651

² Zie pagina 11 voor toelichting
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Balans per 31 December 2015
(Na verwerking overschot)
31 december
2015
€

31 december
2014
€

VERMOGEN
Algemene reserve
Nog te betalen³

2.311
49.167

491
11.160

Totaal

51.478

11.651

PASSIVA

³ Zie pagina 11 voor toelichting
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Stichting de Kracht van Rotterdam
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015
2015
Realisatie
€

BATEN
Gift partners
Verkoop boeken/foto’s/overig

€

2014
Realisatie
€

114.791
10.642

151.239
2.495
153.734

LASTEN
Expositie locaties
Directie
Projectmanagement
Huisvesting
Promotiematerialen
Productie en promotie boek
Prijzengeld
Opening
Representatie
Jury & Briefings
Registratie merk / onvoorz.
Gestolen moment/
Verhalenproject
Administratie
Verkoop foto’s
Royalties/Hon. Fotografen

€

125.433

33.690
47.000
11.485
9.543
7.575
4.755
5.682
736
943
50

49.847
17.925
12.537
11.523
5.000
3.230
3.041
1.089

2.771
1.629
6.975
19.080

1.024
463
125
21.865
151.914

127.669

(Tekort)/Overschot

1.820

(2.236)

Het (tekort)overschot is
(toegevoegd aan)/in mindering
gebracht op:
- Algemene reserve

1.820

(2.236)
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 EN DE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015

ALGEMEEN
Activiteiten
Het doel van de stichting is:
-

-

De Kracht van Rotterdam verwezenlijken door andere de stad Rotterdam en haar directe omgeving door
middel van (beeld) projecten andere beeldende kunst te laten zien aan haar inwoners, bezoekers en media om zodoende een actueel, realistisch en nieuw beeld van Rotterdam en haar omgeving te bewerkstelligen en in de media te brengen, waaruit de Kracht van Rotterdam en haar bewoners blijkt;
het archiveren van beeldmateriaal over de stad Rotterdam en haar omgeving;
het verwerven, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder met betrekking tot fotografische materialen;
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

GRONDSLAGEN VAN DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA EN DE BATEN EN LASTEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische uitgaafprijzen. Tenzij onder het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Het overschot/tekort wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen baten en lasten over het boekjaar. Baten en lasten worden, zo nodig door middel van overlopende posten, toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong hebben voor ultimo van het verslagjaar worden in acht genomen zodra zij
voorzienbaar zijn.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel verminderd met een voorziening
wegens oninbaarheid.
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Donaties
Donaties worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarop de donatie betrekking heeft.
Subsidies
Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen.
Omzet
Omzet betreft aan derden rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen. Omzet
wordt als gerealiseerd beschouwd als de goederen zijn geleverd. De inkoopwaarde van de omzet wordt toegerekend aan het jaar waarin de omzet is gerealiseerd.
BALANS
1 Algemene reserve
Saldo per 1 januari 2015
Af

€
491
1.820
___________
2.311
-----------------

Balanswaarde per 31 december 2015
2 Nog te ontvangen
Debiteuren
Waarborgsommen

€
10.560
1.724
___________
12.284
-----------------

Totaal
3 Nog te betalen
Crediteuren
Overlopende passiva

€
35.338
13.829
___________
49.167
-----------------

Totaal
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