Financieel Jaaroverzicht Stichting Artphy 2018
Stichting Artphy is opgericht 6 december 2011 bij Notariaat Zuidlaren door notaris Erwin Akkerman.
Inschrijving bij de KvK onder nummer 54094917.
In 2017 heeft de Stichting de ANBI-status ontvangen van de belastingdienst. Wij staan geregistreerd onder
nummer RSIN 851158528 (met SBI-code 88102). Op basis hiervan vallen alle activiteiten, lezingen e.d. die
georganiseerd worden in het kader van onze doelstellingen t.b.v. kunst en filosofie onder de fiscale regeling.
De bijdragen, schenkingen en giften zijn derhalve aftrekbaar voor de belastingen.
Bij de Triodosbank hebben wij onze bancaire activiteiten ondergebracht. Ons banknummer is
NL08TRIO0338646779.
In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
- Exposities hedendaagse kunst;
- Lezingen;
- Faciliteren activiteiten bewonerinitiatieven.
Toelichting op de activiteiten:
Exposities over de vier seizoenen:
1. Winterexpositie 'Jong talent 2017 in Artphy' door afgestudeerden van Minerva en Frank Mohr ;
2. Voorjaarsexpositie 'Ontdek de ruimte' door ervaren ruimtelijk werkende Groningse kunstenaars;
3. Zomerexpositie met oude kunstwerken Beek in Beeld en werkstukken AIR-deelnemers beek in beeld;
4. Afsluiting onderzoeksprogramma LABB>B met presentatieprojectvoorstellen/werken en boekje 1.
5. Herfstexpositie 'Jong talent 2018' door afgestudeerden van diverse academies uit het hele land en boekje 2.
Aantal bezoekers: circa 900
Project
Project ‘beek in beeld’ gestart met 'Laboratorium Beek in Beek (LABB>B)' d.w.z. vooronderzoek door
een drietal AIR beeldend kunstenaars in voorbereiding op beek in beeld 2020
Onderdelen van het project:
• Lezingen in augustus thema ‘landschap in ontwikkeling;
• Uitschrijven SF-schrijfwedstrijd en voorbereiden boekwerk in mei 2019;
• Voorbereiden poëziedag in juli 2019
Bewoneractiviteiten
Er hebben diverse bijeenkomsten en vergaderingen plaatsgevonden van de stichting Boermarke Essen en Aa’s,
de coöperatie MarkeBeheer en de energiecoöperatie Stuw i.o..
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Bijlage 1
Financiële analyse Stichting Artphy 2018

Ontvangsten
Diverse bijdragen
Giften
Schenkingen
Overig

Uitgaven
Afschrijvingen
Exposities
PR/Telecom ed
Kosten vrijwilligers
Administratie/bank
Huisvesting

Resultaat

2018 begroot 2018

2017

€ 2.217
€ 6.500
€ 17.000
€ 1.500
-----------€ 27.217

€ 1.500
€ 7.500
€ 15.000
€ 1.500
----------€ 25.500

€ 1.350
€ 7.500
€ 15.000
€ 1.280
----------€ 25.130

€ 2.250
€ 9.461
€ 2.726
€ 6.500
€ 1.308
€ 4.000
-----------€ 26.245

€ 2.500
€ 8.000
€ 1.750
€ 7.500
€ 350
€ 3.000
-----------€ 23.100

€ 2.500
€ 5.750
€ 1.462
€ 7.500
€ 250
€ 3.000
----------€ 20.462

€ 972

€ 2.400

€ 4.668

