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Toelichting van het bestuur op de jaarrekening 2021 
 
1. Verantwoording 
In de Jaarrekening van 2021 zijn de inkomsten en uitgaven van stichting Culturele Apotheek met betrekking tot het 
kalenderjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december, weergegeven. Een onafhankelijke boekhouder heeft de 
cijfers in het grootboek verwerkt en de jaarrekening opgesteld.  
 
De inkomsten van projectsubsidies wordt als omzet verantwoord op het moment van daadwerkelijke besteding. Het 
deel van toegekende subsidies dat nog niet is ontvangen staat op de balans onder Overige vorderingen (nog te 
ontvangen subsidies). Het deel van toegekende projectsubsidie dat nog niet is besteed staat op de balans onder 
Overlopende passiva (toegekende subsidies).  

 
2. Doelstelling 
Stichting Culturele Apotheek wil het lezen van verhalen, romans en gedichten stimuleren en de verbindende kracht 
van literatuur gebruiken als ingang voor ontmoeting, uitwisseling en dialoog. Zo wil de stichting de leeslust in 
Nederland bevorderen (ook en door sommige activiteiten in het bijzonder bij mensen in kwetsbare posities), sociaal 
isolement doorbreken én de taalbeheersing verbeteren.  
 
3. Activiteiten 
De stichting organiseert activiteiten die mensen op een originele en laagdrempelige manier in aanraking brengen met 
literatuur en met de heilzame effecten van het lezen ervan. In het project Verhalen vertellen, verhalen delen 
organiseren we in Utrecht en omstreken een viertal samenleesgroepen voor ouderen en voor mensen die leven met 
dementie, waarbij we literatuur gebruiken als ingang voor ontmoeting en gesprek. Het project Leesgeluk betreft een 
landelijke uitrol van de samenleesactiviteiten die we in Amsterdam zijn gestart: door het ontwikkelen van een digitaal 
platform faciliteren we locaties en vrijwilligers in heel Nederland om te gaan samenlezen.  
Daarnaast worden verschillende producten aangeboden, zoals trainingen voor bibliotheekmedewerkers, consulten 
‘Boeken op recept’, theatrale inloopspreekuren, workshops en lezingen over de werking van literatuur.  
Verder is in het jaar 2021 met steun van Stichting Kracht in Nederland het project Maex uitgevoerd, gericht op de 
ontwikkeling van activiteiten op het gebied van fondsenwerving.   
 
4. Organisatie 
De stichting heeft geen personeel in dienst. De zakelijke en artistieke leiders werken op freelance basis en organiseren 
de benodigde activiteiten, al of niet via andere ingehuurde krachten of vrijwilligers, om gestelde doelen te realiseren. 
De financiële administratie is ondergebracht bij een onafhankelijke boekhouder die alle betalingen en ontvangsten op 
juistheid controleert en op basis hiervan de jaarrekening opstelt en de btw aangifte verzorgt. Het bestuur krijgt in  
bestuursvergaderingen periodieke terugkoppeling van de zakelijke en artistieke leiders over de voortgang van 
activiteiten en is eindverantwoordelijk voor de vaststelling van beleid en resultaten. Het bestuur voert haar taken 
onbezoldigd uit.  



 
 
5. Financieel verslag 
 
a. resultaat 
In het jaar 2021 is de totale omzet uitgekomen op 70.127 euro (tegenover 19.362 euro in het jaar 2020) en de totale 
kosten op 66.253 euro (tegenover 14.391 euro in het jaar 2020). Het positieve resultaat over het jaar 2021 van 3.874 
euro is toegevoegd aan het ondernemingsvermogen, die daarmee uitkomt op 10.983 euro. Deze wordt gebruikt als 
continuïteitsreserve. 
   
De toename van omzet en kosten komt enerzijds door de corona-gerelateerde verschuiving van projectsubsidies van 
2020 naar het jaar 2021 en anderzijds door nieuwe subsidietoekenningen in 2021. Hierdoor groeit de omzet uit 
subsidies van 6.787 euro in 2020 naar 57.888 euro in 2021. De omzet uit producten nam ook toe, alhoewel minder 
sterk: van 10.983 euro in 2020 naar 11.880 euro in 2021.  Het restant aan omzet bestaat uit ontvangen prijzengeld, wat 
is gedaald van 2.000 euro in 2020 naar 359 euro in 2021. 
 
Hieronder volgt de stand van zaken per projectsubsidie.  

 
‘Leesgeluk’ 2020 
FNO Zorg voor Kansen  

• Projectperiode: jan 2020 - juli 2021 

• toezegging 18 december 2019:      € 11.400,00  

• Voorschot 27 maart 2020:       €   5.130,00 

• Voorschot 28-1-2021       €   5.130,00 

• Ontvangen bij afrekening 26-11-2021:     €   1.140,00 
       

Fonds Sluyterman van Loo 

• Projectperiode: april 2020 - april 2022 

• toezegging 10 februari 2020:      € 17.500,00 

• Voorschot 22-12-2021:       € 15.848,00  

• Ontvangen na afrekening, 13-5-2022     €   1.652,00 
 
‘Verhalen lezen, verhalen delen’ 2020  
Fonds voor Sociale Initiatieven  

• Projectperiode: jan 2020 - juli 2021 

• toezegging 19 november 2019:      € 10.000,00  

• Voorschot 13 maart 2020:       €   9.000,00  

• ontvangen bij afrekening 27-10-2021:     €   1.000,00  
 
Stichting RCOAK 

• Projectperiode: april 2020 - april 2022 

• toezegging 12 februari 2020:      € 14.957,00 

•  ontvangen na afrekening op 20 april 2022:     € 14.957,00  
    

Gemeente Amsterdam  

• Projectperiode: februari-september 2021 

• ontvangen 27-01-2021        €   4.822,00 
 
Postcode Loterij Buurtfonds  

• Projectperiode: februari-september 2021 

• ontvangen 15-01-2021        €   4.823,00 
 
Leesgeluk coronaproof 2021 
Gemeente Amsterdam 

• Projectperiode: februari-september 2021 

• ontvangen 6-4-2021       €   4.972,00 
 
Maex 2021 



Stichting Kracht in Nederland - Fondsenwerving 

• ontvangen 12-4-2021        €  2.420,00 
 
Verhalen lezen, verhalen delen ii (Utrecht Houten) - 2021 
KF Hein Fonds 

• Projectperiode: september 2021-augustus 2022 

• toezegging 2 september 2021:      € 3.000,00  

• Nog te ontvangen bij afrekening in 2022:     € 3.000,00 
 
Richard Hoogland Fonds 

• Projectperiode: september 2021-augustus 2022 

• toezegging 9-7-2021:       € 5.000,00  

• Nog te ontvangen bij afrekening in 2022:     € 5.000,00 
 
Leesgeluk Landelijk (OtE1) - 2021 

Oranjefonds 

• Projectperiode: september 2021-augustus 2022 

• toezegging 19-7-2021:       € 50.000,00  

• Voorschot 12 november 2021:      € 45.000,00 

• Nog te ontvangen bij afrekening totale driejarige project in 2024  €   5.000,00 
 
RCOAK 

• Projectperiode: september 2021-augustus 2022 

• toezegging 12-11-2021:       € 12.000,00  

• Nog te ontvangen bij afrekening in 2022:     € 12.000,00 
 
 
b. balans 
Het balanstotaal van de stichting stijgt van 54.179 euro in 2020 naar 118.164 euro in 2021. Deze stijging komt door een 
hoger saldo aan liquiditeit. Het banktegoed op de Triodosrekening is op 31 december 2021 72.800 euro (tegenover 
11.722 euro op 31 december 2020). Een belangrijke oorzaak van deze toename is de ontvangst van het voorschot van 
Oranjefonds van 45.000 euro.  
 
Het totaalbedrag aan nog te ontvangen subsidies per 31 december 2021 is 41.609 euro. Hiervan is in het jaar 2022 
reeds 16.609 euro ontvangen (14.957 euro van RCOAK en 1.652 euro van Fonds Sluyterman van Loo). De rest van het 
nog te ontvangen bedrag wordt in de loop van het jaar 2022 verwacht, behalve de 5.000 euro van Oranjefonds die pas 
in 2024 wordt verwacht, na projectcontrole door een externe accountant.   
 
Het bedrag aan Schulden aan leveranciers betreft crediteuren en is per 31 december 2021 29.670 euro (tegenover 
nihil in 2020). Dit bedrag wordt in 2022 betaald.  
 
Het bedrag aan Toegekende subsidies is in 2021 76.220 euro (tegenover 47.070 euro in 2020) en geeft het per 
balansdatum nog niet bestede deel van toegekende projectsubsidies weer. Deze bestaat onder andere uit Oranjefonds 
49.491 euro, RCOAK 12.000 euro plus 4.919 euro, Richard Hoogland Fonds 5.000 euro en K.F. Hein Fonds 3.000 euro.     
 
6. Vooruitblik  
Inhoudelijk ligt de focus op de landelijke uitrol van de samenleesmethodiek die wordt mogelijk gemaakt door 
deelname aan het groeiprogramma ‘Ondernemen tegen Eenzaamheid’, een samenwerking van het Oranjefonds en het 
KPN Mooiste Contactfonds. De 3-jarige financiering die hiermee gemoeid is, maakt dat de stichting zowel inhoudelijk 
als organisatorisch volop in beweging is. Hoewel dit programma gericht is op ouderen, is de wens van de stichting om 
het samenlezen breed aan te bieden aan verschillende doelgroepen. Tevens is de hoop dat ook andere activiteiten na 
corona weer aantrekken.  
 
Organisatorisch wordt er in 2022 onder meer ingezet op de inrichting van een Comite van Aanbeveling met daarin een 
aantal prominente leden die de missie en ontwikkeling van de stichting ondersteunen en mee uitdragen. Vanwege het 
groeiende aantal vrijwilligers wordt een vrijwilligersbeleid uitgewerkt. De stichting heeft voorts de wens om een ANBI 
status aan te vragen en zal in de loop van het jaar de benodigde documenten hiervoor opstellen.  
 



Begin 2022 wordt de overstap gemaakt naar een ander extern boekhoudkantoor te weten Goedoporde. Dit bureau 
werkt met een boekhoudprogramma (Exact Online) dat beter past bij de ontwikkeling die de stichting doormaakt. 
Tevens wordt een accountant aangezocht om de benodigde accountantscontroles bij projectafrekeningen te verzorgen. 
 
7. Begroting 2022 
 

Begroting 2022 Stichting Culturele Apotheek 

bedragen zijn incl. btw

Begroting Begroting

Baten 2022 2021

Projectfinanciering 65.102,00€  

Oranjefonds 50.000,00€     

RCOAK 12.000,00€     

Lokale fondsen 8.000,00€       

Bijdrage samenleeslocaties 7.500,00€       3.000,00€    

Trainingen en workshops 5.000,00€       4.000,00€    

Overige inhuur (spreekuren, lezingen, schrijfopdrachten)3.000,00€       4.000,00€    

Verkoop (cadeaubonnen) 400,00€          

Totaal 85.900,00€    76.102,00€  

Kosten

Personele kosten 56.500,00€     45.939,00€  

Materiele kosten projecten 3.000,00€       15.504,00€  

Digitale omgeving 4.500,00€       

Huisvestingskosten (locatie en catering) 2.500,00€       

Vrijwilligersvergoedingen 3.500,00€       5.000,00€    

Communicatie 5.500,00€       6.000,00€    

Kantoor- en organisatiekosten 1.000,00€       3.659,00€    

Reiskosten (auto en ov) 750,00€          

Kleine inventaris 750,00€          

Financiele ondersteuning 5.000,00€       

Bestuurskosten 400,00€          

Onvoorzien/reserve 2.500,00€       

Totaal 85.900,00€     
 
 


