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Balans
Activa
Type Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2021

Bankrekening

RABO

535

0

535

0

Totaal Activa

31-12-2020

Passiva
Reserves en Fondsen
Bestemmingfonds project

31-12-2021

31-12-2020

Tentoonstelling

0

0

Boek

0

0

Totaal bestemmings reserve

0

0

Totaal algemene reserve

535

0

Totaal passiva

535

0
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Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Inkomsten uit donaties en giften

1323

0

Totaal baten van particulieren

1323

0

Inkomsten ontvangen van andere
organisaties zonder winststreven

0

0

Som van de baten

1323

0

Totaal baten beschikbaar voor
doelstelling

1323

0
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Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Besteed aan doelstellingen:
- overige bestedingen aan doelstelling

0

0

Besteed aan doelstellingen

0

0

Wervingskosten:
0

0

Kosten oprichting, beheer en administratie waaronder bankkosten:

788

0

Totaal kosten beheer en
administratie

788

0

Totaal Wervingskosten

Rentelasten
Som van de lasten

0
788

0

535

0

Resultaat
Saldo baten & lasten

St Fotografie in Beeld - Jaarrekening: 2021 | pagina 5 van 9

Algemene toelichting
Activiteiten
Stimuleren bezoeken aan Midden Aarde

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de
stichting.

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een speciﬁeke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te
worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming
aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Stichting Fotografie in Beeld is in 2021 opgericht en heeft als ambitie een positieve bijdrage te leveren aan de
waardering van fotografie in het algemeen en aan het bewustwordingsproces met betrekking tot de kwaliteit en
de betekenis van beeld (foto’s) in onze maatschappij in het bijzonder.
Primaire focus van de stichting vooralsnog is het ondersteunen van het project Naked The Hague #No Filters.
Het is de bedoeling dat met het succes van dat project ook aandacht wordt gegenereerd voor het sociaalmaatschappelijke doel van de stichting en daarmee ook andere initiatieven kunnen worden ondersteund of
uitgevoerd.
De inkomsten van SFIB in 2021 waren beperkt. Geen van de aangeschreven fondsen heeft positief gereageerd
op verzoeken om ondersteuning van het project NTH en er is een beperkt aantal donaties ontvangen.
De uitgaven van SFIB beperkten zich in 2021 tot de notariskosten van de oprichting, de noodzakelijke kosten
van het hebben van een zakelijke bankrekening.
Zoals in de Statuten is vastgelegd ontvangen de bestuursleden van SFIB geen vergoeding.
In 2021 zijn ook geen vergoedingen voor gemaakte kosten van bestuursleden uitgekeerd.

2021 was het startjaar van de stichting. Het batig saldo van de stichting is gereserveerd voor noodzakelijke
kosten van de stichting en toekomstige bijdragen aan het project Naked The Hague en eventuele andere
doelactiviteiten van de stichting.

Ratio's
Omschrijving
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)

2021

2020

nvt

nvt

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)

nvt

nvt

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

nvt

nvt

Kosten beheer & administratie/totaal lasten

100%

nvt
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 30 juni 2022
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten
en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de
statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van
de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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