
Jaarrekening	2018	
	

Balans	per	31	december	2018	
(na	resultaatsverdeling)	
	
	 2018	 2017	
	 EUR	 EUR	
Actief	 	 	
Vorderingen	 2.500	 4.250	
Liquide	middelen	 24.499	 35.983	
	 26.999	 40.233	
Passief	 	 	
Reserve	 26.999	 27.733	
Kortlopende	schulden	 -	 12.500	
	 25.999	 40.233	
	 	 	

Staat	van	baten	en	lasten	
	
	 2018	 2017	
	 EUR	 EUR	
	 	 	
Baten	 57.749	 51.640	
Lasten	 58.483	 33.798	
Netto	resultaat	 -734	 5.117	
	

	

Toelichting	behorende	tot	de	jaarrekening	

Activiteiten	

De VBCN is een onafhankelijk non-profit kennisnetwerk voor Nederlandse bedrijven en (semi)publieke 
instellingen met een kunstcollectiebeleid. De leden brengen een groot en divers publiek in aanraking met 
kunst en creëren nieuwe verbindingen tussen kunst en de samenleving. De VBCN is hier mee een 
onderscheidende speler in het culturele veld. 

Missie		
De VBCN stimuleert innovatieve kunstactiviteiten en een optimaal collectiebeleid binnen bedrijven en 
(semi)publieke instellingen. De vereniging initieert debat en onderzoek. Zij biedt een platform waar leden 
expertise uitwisselen en gezamenlijk werken aan de zichtbaarheid en de dynamiek van collecties. Zo 
bevordert de VBCN de deskundigheid van de leden en draagt bij aan een vitaal kunst- en cultuurklimaat in 
Nederland.  

De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 
 



De vereniging heeft ten doel: 
a. Belangenbehartiging; 
b. Deskundigheidsbevordering (uitwisselen vakkennis, podium voor debat en scholingsaanbod); 
c. Brancheversterking; 
d. Beleidsontwikkeling (de rol van bedrijfscollecties); 
e. De bevordering van de samenwerking tussen de leden van de vereniging. 

 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. Het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en dergelijke; 
b. De samenwerking met andere partijen zowel in Nederland als in het buitenland met een soortgelijk 
doel, mits deze samenwerking niet in strijd is met de doelstellingen van VBCN; 
c. alle andere middelen die tot het doel van de vereniging bevordelijk zijn en met alle wettige 
middelen. 

 
De vereniging beoogt niet het ontplooien van kunstgerelateerde commerciële activiteiten. 

Vergelijkende	cijfers	
De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te 
maken. 

Verslaggevingsperiode	
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 

Toegepaste	standaarden	
De jaarrekening is opgesteld volgens de door het bestuur bepaalde grondslagen. 
	

Grondslagen	voor	waardering	van	activa	en	passiva	

Algemeen	
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op 
historische kosten. 
 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Vorderingen	
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten 
(indien  materieel).   Voorzieningen  worden  bepaald  op  basis  van  individuele  beoordeling van de 
inbaarheid van de vorderingen. 
 

Grondslagen	voor	de	resultaatbepaling	

Algemeen	
De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 



Toelichting	op	de	balans	
	
Activa	
	
Vorderingen	
	 2018	 2017	
	 EUR	 EUR	
	 	 	
Te	vorderen	contributie	en	
bijdragen	NWO-onderzoek	

2.500	 4.250	

	
Liquide	middelen	
	 2018	 2017	
	 EUR	 EUR	
	 	 	
ING	Bank	 24.499	 35.983	
	
De	liquide	middelen	staan	ter	vrije	beschikking	
	
	
Passiva	

Reserves	
	 2018	 2017	
	 EUR	 EUR	
	 	 	
Stand	per	1	januari	 27.732	 9.890	
Netto	resultaat	 -734	 17.842	
Stand	per	31	december	 26.999	 27.733	
	
	
Kortlopende	schulden	
	 2018	 2017	
	 EUR	 EUR	
	 	 	
Vooruitontvangen	
bijdragen	NWO-onderzoek	

-	 12.500	

Nog	te	betalen	kosten	 -	 -	
	 -	 12.500	
	
	



Toelichting	op	de	staat	van	baten	en	lasten	
	
Baten	
	
	 2018	 2017	
	 EUR	 EUR	
	 	 	
Contributies	 52.499	 49.500	
Overige	baten	 -	 390	
Onvoorzien1	 5.250	 1.750	
	 57.749	 51.640	
	
Lasten	
	
	 2018	 2017	
	 EUR	 EUR	
	 	 	
Secretariaat	en	communicatie	 21.145	 19.965	
Beeldrecht	Pictoright	 5.017	 3.267	
Web	providor	(XS4all)	 713	 471	
Ledenbijeenkomsten	 -	 2.219	
Representatie	en	bestuurskosten	 169	 835	
Bankkosten	 126	 118	
Communicatie	 5.763	 4.825	
Kosten	accountant	 605	 327	
VBCN	Open:	curatorenprijs	en	
communicatie	

23.720	 1.771	

Onvoorzien	 1.225	 -	
	 58.483	 33.798	
	
1 Grotere	bijdrage	betaald	door	de	VBCN-leden	aan	het	NWO-onderzoek	dan	het	totaal	toegezegde	bedrag	aan	de	Universiteit	van	

Amsterdam	wordt	aan	het	resultaat	2017	resp.	2018	toegevoegd	
	


