Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Nederlands Studiecentrum voor Sociale Grafiek Pers en Prent

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 7 9 6 8 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Minister Loudonlaan 75

Telefoonnummer

0 6 2 0 6 3 0 2 8 5

E-mailadres

inktspot@persenprent.nl

Website (*)

www.persenprent.nl

RSIN (**)

8 0 4 1 0 0 5 3 6

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Expositie
Kunst en cultuur - Bibliotheek & archief
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Niels Beugeling

Secretaris

Ariane de Ranitz

Penningmeester

Jillis Kors

Algemeen bestuurslid

Jacqueline van Beek, Petra Boonstra, Jop Euwijk

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De bevordering van het bestuderen, verzamelen en behouden van de sociale grafiek,
met name op het gebied van de politieke spotprent en de karikatuur.
Stichting Pers & Prent stimuleert en promoot het werk van politiek tekenaars in
Nederland. De stichting stelt zich ten doel de kennis over, het inzicht in en de beleving
van de politieke prent in Nederland, maar ook daarbuiten uit te breiden door middel van
het collectioneren, conserveren en exposeren van de politieke tekening in al zijn
verschijningsvormen en perspectieven, en daarmee het werk van de tekenaars voor
een breed publiek toegankelijk te maken.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Door als stichting aandacht te blijven vragen voor bovengenoemde zaken, het werk
van politiek tekenaars onder de aandacht te brengen en de vrijheid van deze vorm van
meningsuiting te blijven benadrukken, proberen we het noodzakelijke debat levend te
houden en tekenaars waar nodig aan te moedigen. Daarnaast brengen we een groot
publiek jaarlijks in aanraking met het unieke ambacht van de politiek tekenaar.
Dit alles doet Stichting Pers & Prent door onder meer jaarlijks de Inktspotprijs uit te
reiken; de prijs voor de beste politieke tekening van het jaar. Maar ook door het
organiseren van de tentoonstelling Inktspot! Een expositie van alle inzendingen die
langs vele locaties in binnen- en buitenland reist, en daarmee een breed publiek in
aanraking brengt met de politieke tekening.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Pers & Prent krijgt geen subsidie van het Rijk en is afhankelijk van geldelijke bijdragen
van sponsors, zoals Beeld en Geluid, Nieuwspoort en dagblad Trouw. Daarnaast
kunnen mensen de stichting steunen door Vriend te worden van Pers & Prent.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De doelstelling van Stichting Nederlands Studiecentrum voor Sociale Grafiek “Pers en
Prent”, is sinds de oprichting in 1980 helder. Bestuursleden van de stichting
bevorderen het bestuderen, verzamelen en behouden van de sociale grafiek, met
name op het gebied van de politieke spotprent en de karikatuur. Gedurende veertig
jaar zijn daarom kunstvoorwerpen verzameld, publicaties uitgegeven, tentoonstellingen
georganiseerd en de stichting heeft als informatiecentrum gefunctioneerd. Om
tekenaars te beschermen en belemmeringen voor het maken van politieke spotprenten
en karikaturen weg te nemen is naar de mening van de bestuursleden persvrijheid
onontbeerlijk. Daarom zijn activiteiten ontwikkeld die leiden tot meer aandacht voor
persvrijheid waardoor de sociale grafiek kan worden behouden en tekenaars van
politieke spotprenten en karikaturen vaste grond onder de voet krijgen.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Op dit moment ontvangen bestuursleden van de stichting geen vergoeding voor de
uitoefening van hun functie (statuten artikel 5, lid 5). Daarin komt geen verandering.
Wel kunnen bestuursleden aanspraak maken op een een onkostenvergoeding. Deze
vergoeding is vacatiegeld voor het oproepen tot vergadering en het aanwezig zijn bij
vergaderingen. De vergaderingen zijn noodzakelijk voor het besturen van de stichting
en organisatie van de Inktspotprijs, de avond van de uitreiking, de contacten met
sponsors, de contacten met vrienden (donateurs) van de stichting, organisatie van
publicaties en de vele andere activiteiten waarin de stichting wordt vertegenwoordigd
door bestuursleden en die bijdragen aan continuïteit van de stichting. Deze vergoeding
is gebaseerd op het ‘Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies’. De
vergoeding moet in verhouding staan met de omvang van de als ANBI aangemerkte
stichting.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Op dinsdag 28 september 2021 werd voor de 29e keer de Inktspotprijs voor de beste
politieke tekening van het parlementaire jaar uitgereikt in Perscentrum Nieuwspoort in
Den Haag. De winnaar van de Inktspotprijs 2021 is Kamagurka met de tekening
Migranten, verschenen op 18 mei 2021 in NRC Handelsblad! De uitreiking was te
volgen via Youtube. Stichting Pers & Prent verliest met het overlijden van Nico
Visscher een goede vriend, vanaf het begin maakte hij deel uit van de jaarlijkse
tentoonstelling van politieke prenten – Politiek in Prent en later Inktspot – en was hij
kandidaat voor de Inktspotprijs. En in 1994 ontwierp hij het omslag voor de jaarlijkse
catalogus. Honderden tekenaars van over de hele wereld laten zien wat er op dit
moment in Oekraïne gebeurt. Op onze website hebben wij ruimte gegeven aan
tekenaars uit Oekraïne om zelf hun, vaak gruwelijke, beeld van de oorlog te tonen.
Natuurlijk is de reizende tentoonstelling 'Inktspot!' door Nederland gegaan. Eindelijk
weer, want door de pandemie heeft dit vlaggenschip van de stichting twee jaar
stilgelegen. Wederom hebben we een mooi en populaire catalogus uitgegeven. We zijn
een nieuwe serie gestart op onze website: InktSPOTlicht. Nederland kent een grote
groep tekenaars die de actualiteit met lef, humor en vakmanschap te lijf gaat. Het
organiseren van een prijs is slechts één manier om daar aandacht voor te vragen. In
de serie Inktspotlicht bevragen we kunstenaars over het verleden, heden en toekomst
van hun tekenkunst.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

0 1 – 0 4 – 2 0 2 2

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

01-04-2022

01-04-2021 (*)

Passiva

01-04-2022

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

22.674

€

+
€

24.616

0

+
€

22.674

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

22.674

€
€

15.143

€
€

+

+

€

15.143

€

15.143

Bestemmingsfondsen

€

7.531

€

9.473

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

15.143

24.616

+
€

01-04-2021 (*)

24.616

+
22.674

+
€

24.616

Uit de balans blijkt dat de bestemmingsreserve 2022 gelijk is aan de bestemmingsreserve van 2021. Door de corona maatregelen is bedrag voor
bestemmingsfondsen in 2022 lager uitgevallen dan in 2021. De liquide middelen zijn in 2022 ten opzichte van 2021 iets lager uitgevallen. Dit is ook het
gevolg van corona maatregelen en teruglopende inkomsten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

5.000

€

7.814

Giften en donaties van particulieren

€

3.005

€

200

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

3.826

+

+

€

+

€
€

3.005

7.677

+
200

+

+

€

11.831

€

15.691

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

10.571

€

15.230

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

3.831

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

3.122

14.402

€

18.352

-2.571

€

-2.661

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet) zijn in
2022 lager dan in 2021. Deze post is opgebouwd uit inkomsten door verkoop van de
Inktspot catalogus en huuropbrengsten van de tentoonstelling. De eerste categorie
heeft in 2022 minder opgeleverd en de laatste is nog actief. Een grootdeel van de
inkomsten uit huurbrengsten van de tentoonstelling zullen terugkomen in de
jaarrekening van het volgende boekjaar. Baten sponsorbijdragen lijken in 2022 minder
te zijn dan in 2021, maar dat geeft een vertekend beeld. De sponsoren uit 2021 zijn
meegegaan naar 2022, maar de verrekening is anders geweest. Een grote sponsor
heeft direct kosten verrekend en daardoor zijn er per saldo geen inkomsten op de staat
van baten en lasten gekomen. Heel bijzonder is het feit dat in 2022 het aantal
particuliere giften in vergelijking met 2021 sterk is toegenomen. Particuliere giften zijn
opgebouwd uit voornamelijk giften van 'vrienden van de stichting'. Het aantal vrienden
is in 2022 niet toegnomen, maar de individuele bijdragen zijn wel hoger dan in 2021.
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) heeft betrekking op de kosten die
worden gemaakt om de tentoonstelling te organiseren (inclusief materialen) en de
catalogus te produceren. Vooral de kosten voor het organiseren van de tentoonstelling
zijn in 2022 lager dan in 2021. De kosten voor de catalogus zijn navenant gelijk
gebleven. Overige lasten zijn opgebouwd uit kosten die worden gemaakt voor het
instandhouden van de stichting (reiskosten, website, bankieren, etc.).

Open

