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WERKZAAMHEDEN 2020

Productie documentaire over mevrouw E.M.L. (Beppo) Everts

Onze directeur en regisseur Reber Dosky heeft in 2020 een documentaire over mevrouw (Beppo) Everts geproduceerd. 

Beppo had voor haar overlijden die wens geuit en met Reber besproken. Op de rekening van de stichting staat een 

geoormerkt bedrag om deze documentaire te realiseren, geheel volgens de wens van Beppo. Met deze documentaire 

heeft de stichting een bijdrage willen leveren aan de sociaal maatschappelijke discussie over euthanasie.

Cinema Kobani

Ons project ‘Cinema Kobani’ heeft – als gevolg van de inval van Turkije (oktober 2019) en de Corona-pandemie – helaas 

het hele jaar stil gelegen.

Er is wel een start gemaakt met een nieuwe website die in 2021 live zal gaan.

Bestuur:

Ben Spaans: Voorzitter

Ineke Koene: Penningmeester, secretaris

Thomas Notermans: Bestuurslid

Directie:

Reber Dosky: Directeur

DOELSTELLINGEN 2020

Cinema Kobani

In het kader van onze doelstelling om een cinema in Kobani (plaats in het noordwesten van Syrisch Koerdistan) te 

realiseren, was een tweede reis naar Kobani gepland. Het doel van deze reis was om het ontwerp van de te realiseren 

cinema aan het bestuur van Kobani en direct betrokkenen (onder andere Radio Kobani) voor te leggen en de definitieve 

locatie te bepalen.

Ook zouden we de fondsenwerving verder vorm gaan geven, onder andere door middel van een verbeterde website.

Documentaire

De productie van de documentaire over mevrouw E.M.L. (Beppo) Everts.

FINANCIËN 2020

Ons vrij besteedbare vermogen klinkt helaas in door de enorme negatieve rentebedragen die door de ING in rekening 

worden gebracht. Doordat de stichting geen betaalde medewerkers heeft wordt op het vrij besteedbaar vermogen tot nu 

toe geen beroep gedaan.

In verband met het effect van de negatieve rente hebben we een spaarrekening bij ING geopend en een deel van ons 

vermogen naar deze spaarrekening overgeheveld. Vrij snel na deze actie werd het maximum bedrag waarover geen 

rente betaald hoeft te worden, verder verlaagd. Daarom wilden we ons vermogen nog verder spreiden door een tweede 

betaalrekening bij een andere bank te openen. Dat bleek helaas niet mogelijk. Geen van de banken die we benaderden 

(SNS, ABN AMRO) wilde ons als klant.

BELEIDSVOORNEMENS 2021

In 2021 zullen we tijd besteden aan het versterken van ons vermogen en aan het voorbereiden van de bouw van Cinema 

Kobani binnen de (internationale) juridische en politieke grenzen waaraan Stichting Adar onderworpen is.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

 31-12-2020 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Projecten 1.059 1.966

Liquide middelen 1.595.849 1.645.407
1.596.908 1.647.373

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves 1.463.693 1.483.401

Fondsen

Bestemmingsfonds Documentaires 130.000 160.000

Bestemmingsfonds Cinema Kobani 1.400 1.250

131.400 161.250

1.595.093 1.644.651

Kortlopende schulden 1.815 2.722

1.596.908 1.647.373

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatie Exploitatie 

2020 2019

€ €

Baten

Baten van particulieren 400 1.275

Som van de baten 400 1.275

Lasten

Wervingskosten 0 17.490
Kosten beheer en administratie 2.613 4.260

Overige bedrijfskosten 46.200 0

Som van de lasten 48.813 21.750

Saldo voor financiele baten en lasten -48.413 -20.475

Saldo financiele baten en lasten -1.145 0
Saldo van baten en lasten -49.558 -20.475

Bestemming van saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

-overige reserve -19.708 -21.550

Bestemmingsfonds Documentaires -30.000 0

Bestemmingsfonds Cinema Kobani 150 1.075
-49.558 -20.475
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ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel :

a. het creëren van bewustwording over nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken door middel van 

kunst- en cultuuruitingen;

b. het leggen van verbindingen tussen diverse bevolkingsgroepen in Nederland en tussen de groepen in Nederland

en het buitenland;

c. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe

bevorderlijk kunnen zijn.

Doelstellingen van de Stichting

a. het produceren van films en documentaires 

b. het realiseren van culturele centra, waaronder filmhuizen en theaters, in het buitenland

c. het organiseren van film gerelateerde culturele evenementen   

d. het organiseren van debatten, lezingen en seminars

e. het samenwerken met overheden, instellingen, organisaties en of individuen die soortgelijke doelen nastreven

Begroting

Voor 2020 is er geen begroting gemaakt.

De Stichting is erkend als ANBI en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 69570523. 

De Stichting is opgericht op 7-9-2017

De stichting is niet belastingplichtig voor de BTW en de VPB.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdende met mogelijke oninbaarheid, 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Reserves 

Aan deze reserves worden de voor- en nadelige exploitatiesaldi toegevoegd of onttrokken.

Fondsen 

Aan deze fondsen worden de giften  toegevoegd die nog niet zijn besteed aan de doeleinden waarvoor de gift 

is verstrekt. De onttrekking geschiedt indien het project of een afgerond deel ervan gereed is.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Sponsoring en bijdragen in natura

Sponsoring en bijdragen onderscheiden zich doordat  bij sponsoring sprake is van een duidelijke tegenprestatie, 

terwijl bij de bijdragen de geschonken goederen of niet in rekening gebrachte diensten ter beschikking 

zijn gesteld zonder dat hier een tegenprestatie tegen over staat.

Bezoldiging bestuur

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats van 

gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.

Accountantsverklaring

Bij deze jaarrekening is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Namens het bestuur

Hagestein, 9 april 2021

B.G. Spaans

Voorzitter
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