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Stichting Cinecrowd
T.a.v. het bestuur
Johannes Vermeerplein 1
1071 DV AMSTERDAM

Amsterdam, 26 juni 2012

Collega's,

Inleiding
Hierbij bied ik u bij aan: de jaarrekening 2011 van de Stichting Cinecrowd gevestigd te Amsterdam. De vereniging
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder dossiernummer 51384167.
Algemeen
De organisatie is als stichting op 23 november 2010 opgericht en heeft met name als doelstelling:
Het ondersteunen en bevorderen van de productie van (korte) speelfilms gemaakt door startende filmmakers. De
feitelijke activiteiten van de Stichting startten 21 februari 2011.
In de verslagperiode waren geen personeelsleden in dienst van de organisatie.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2011
Voorzitter
R.J.G. van de Weijer
Secretaris
G. van de Weerd
Penningmeester
M. Remie

Met vriendelijke groet,

M. Remie, penningmeester Stichting Cinecrowd
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Stichting Cinecrowd
Gevestigd te Amsterdam
Balans per 31 december 2011 (na
resultaatbestemming)
ACTIEF
(in euro's)

31-12-2011
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op korte termijn
Overige vorderingen

Liquide middelen

356

46.790

47.146
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Van Kaam Investments BV
gevestigd te Bussum
Balans per 31 december 2009 (na
resultaatbestemming)
PASSIEF
(in euro's)

31-12-2011
Vermogen
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen

5.021

42.125

47.146
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Stichting Cinecrowd
Gevestigd te Amsterdam

Van Kaam Investments BV
gevestigd te Bussum

Staat van baten en lasten 2011

Winst-en-verliesrekening over de periode
13-03-2009 t/m 31-12-2009

(in euro's)

21-2 tot en met 31-12-2011
Baten

11.424

Overige bedrijfskosten

6.042

Bedrijfsresultaat

5.382

Interestbaten
Bankkosten
Financiële baten en lasten
Resultaat

(361)
(361)
5.021
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Stichting Cinecrowd
Gevestigd te Amsterdam

Van Kaam Investments BV
gevestigd te Bussum

Waarderings- en
resultaatbepalingsgrondslagen

Waarderings- en
resultaatbepalingsgrondslagen

Aard van de bedrijfsactiviteiten
De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het ondersteunen en bevorderen van de productie van (korte) speelfilms gemaakt door startende filmmakers.

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten
opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen
de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Vermogen
Stichtingsvermogen
Deze post betreft de cumulatie van de resultaten uit het verleden alsmede het huidig boekjaar.

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Resultaatbepalingsgrondslagen
Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.
Van middels crowdfunding gefinancierde projecten ontvangt Stichting Cinecrowd 10% ter dekking van de
eigen kosten. Deze baten worden genomen op het moment dat de doelstelling qua funding van het project
gerealiseerd is. Als voor een project de funding niet gehaald wordt, krijgen donateurs hun bijdrage terug.
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Stichting Cinecrowd
Gevestigd te Amsterdam
Toelichting op de balans

(in euro's)

31-12-2011
VLOTTENDE ACTIVA
1) Vorderingen op korte termijn
De recapitulatie van de vorderingen op korte termijn is als volgt:
Rekening courant R.J.G. van de Weijer

353

356

353

356

2) Liquide middelen
ABN AMRO Bank 62,33,31,233
Gelden onderweg

45.344
1.246

69.590
50.000

46.590

119.590

5.019

-

PASSIVA
Stichtingsvermogen
De recapitulatie van de posten die behoren tot het vermogen is als volgt:
Stichtingsvermogen

Verloop in het stichtingsvermogen

2011

Stand 1 januari
Bij: resultaat verslagjaar

5.019

18.000

Stand 31 december

5.019

18.000

Kortlopende schulden
Nog uit te betalen filmprojecten

42.125
42.125
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Stichting Cinecrowd
Gevestigd te Amsterdam

Van Kaam Investments BV
gevestigd te Bussum

Toelichting op de staat van baten en
lasten

Toelichting op de winst-enverliesrekening

(in euro's)

21-2 tot en
met 31-12-2011

Gedurende de gerapporteerde periode was geen personeel in dienst.
Baten
Netto-opbrengsten
De specificatie van de netto-opbrengsten is als volgt:
10% van gefunde projecten
Voor een specificatie van dit bedrag zie bijlage 1

11.424

11.424
11.424

Overige bedrijfskosten
Vrijwilligersvergoedingen
Reis- en verblijfkosten
Automatiseringskosten
Beurskosten
Oprichtingskosten
Kantoorkosten

2.475
1.220
1.214
710
394
29
6.042

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

(361)
(361)

De specificatie van de financiële baten en lasten is als volgt:
Interestlasten
Bankkosten
Huur pinapparaat
Kosten Targetpay

28
98
235
361
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