Jaarverslag 2018 en 2019

Stichting Stiksoep
Ooysedijk 55
6522 KV Nijmegen

Jaarverslag en jaarrekening 2018 en 2019

Inhoudsopgave:
Algemeen
Administratie
Bespreking van de resultaten
Jaarrekening 2018-2019
Winst- en verliesrekening
Toelichting op de winst- en verliesrekening

Algemeen
Voor u ligt de jaarrekening van Stichting Stiksoep. De stichting is in 2012 opgericht met als doel
de plastic soep terug te dringen in onze rivieren en oceanen. Dit via kunst en educatie op scholen,
in publieke ruimtes en festivals.
Stiksoep doet dit door middel van het organiseren van kunstzinnige activiteiten, het onderhouden van
contacten en het realiseren van projecten.
De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft geen personeel in dienst

Administratie
De administratie wordt gedaan door Anita Waltman
In het bestuur van Stiksoep zit oa accountant Helma Poos van Konings&Meeuwissen
Deze jaarrekening is gemaakt door Helma van Konings&Meeuwissen en verslag door Anita Waltman

Bespreking van het resultaat
In 2018 werd het programma The Walk Of Waste met art-bins geheel afgerond en we werden verrast door een
bezoekje van de Koning aan ons project waar wij een gesprek hadden over de Plastic Soep en onze missie.
In 2018 besloten we naast ons Plastic Soup verhaal ook het maatschappelijke vraagstuk van de vervuiling dmv
overschot aan kleding aan te pakken. Dit past perfect in onze opzet om maatschappelijke vraagstukken via kunst
en educatie aan de orde te stellen. Plastic Soup is door steeds meer organisaties opgepakt al is het nog niet op de
unieke manier van ons concept. Het vraagstuk over kledingoverschot is nu nog onderbelicht en heeft onze inzet
nodig om het meer aan te kaarten.

In 2018 hadden we voor het eerst een educatief jaar rondom duurzame mode met grote projecten voor het Green
Capital Fashion jaar van Nijmegen. We maakte een schoolprogramma met theorie gevolgd door kunstzinnige
workshops. We organiseerde een duurzame modeshow in het centrum van Nijmegen, een symposium ism de
Radboud universiteit, kleding ruilbeurzen en nog veel meer. Meer info op www.greencapitalfashion.nl en
Facebook pagina GreenCapitalFashion en Schoone Kleedjes.
We werkte veel samen met diverse culturele partners van de stad, met de Radboud universiteit en met
diverse PO, VO en MBO scholen.
Het Stiksoep programma voor Plastic Soup ging gewoon door gedurende het jaar. We organiseerde ook samen
met kunstenaar Anita Waltman het UFO community-art project. Samen met algemeen publiek bouwde we een
UFO van ongeveer 6 meter breed. De financiën hiervoor vindt u niet terug in de boeken want die gingen niet
via Stiksoep omdat het een project was van de kunstenaar. De communicatie, PR en educatie gingen wel via Stiksoep.
Het jaar 2019 was bewust rustig na het drukke jaar van 2018. Het scholenprogramma ging gewoon door maar we kozen
ervoor om geen groot project te doen dit jaar. We maakte wel voorbereidingen voor ons internationale project met
Koh Chang in Thailand voor 2020 en het project Mode Monster in 2020.
Voor vragen over deze jaarrekening kunt u terecht bij:
Anita Waltman,
info@anitawaltman.nl
mobiel 06-45110676

Stichting Stiksoep, te Nijmegen
BALANS per 31 december 2019
ACTIVA

PASSIVA
31-12-2019
€

31-12-2018
€
Eigen vermogen
Resultaat boekjaar

31-12-2019
€

31-12-2018
€

100
155
255

5.904
-5.804
100

KORTLOPENDE SCHULDEN
Triodos Bank

255

100

255

Triodos Bank
Overige schulden en overlopende passiva

100

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Projectkosten
Projectkosten
Projectkosten symposium
Donatie voor Plastic Soup preventie
Algemene kosten
Assuranties
PR Drukkosten
PR Social
Kosten uittreksel KvK
Overige algemene kosten

255

100

79

2018
€
Inkomsten
Donaties
Educatie inkomsten
Stiksoep verkoop blik
Project Subsidie Gemeente

2.057
500
25
10.000

350
2.695

2.600

30

Projectkosten
Projectkosten
Projectkosten symposium
Donatie voor Plastic Soup preventie

7.403
2.745
150

Algemene kosten
Assuranties
PR Drukkosten
PR Social
Kosten uittreksel KvK
Overige algemene kosten

122
1.018
35
8
50

6.728

Personeelskosten
Vrijwilligers

210

Personeelskosten
Vrijwilligers

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

128

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten

Overschot

-

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
2019
€

Inkomsten
Donaties
Educatie inkomsten
Stiksoep verkoop blik
Project Subsidie Gemeente
Projectvergoeding Plastival
Projectonkomsten van een school project

-

155

Tekort

128
-5.804

