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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Bestuursverslag

Organisatie

Het bestuur van Stichting Pennings Foundation, statutair gevestigd te Eindhoven bestaat uit:

Voorzitter R.J.T. Visschers-van Hecke

Secretaris M.T. Hermanussen

Penningmeester D.P.W. Bosman

Bestuurslid A.F.A. Cardinaal

2019 was het jaar waarin de transitie van galerie naar foundation een feit werd en de 

stichting, samen met haar eerste bestuur, formeel bekrachtigd werd. Het was tevens een 

jubileumjaar. We vierden dat veertig jaar geleden de oprichter en naamgever van Galerie 

Pennings de vooruitziende blik had om in Eindhoven en Zuid Nederland de fotografie te 

introduceren als een vorm van autonome kunst met grote artistieke en inhoudelijke waarde. 

2019 was in die zin met recht een scharnierjaar. Het verleden, de vele contacten met 

kunstenaars en de in veertig jaar opgebouwde kennis, legden de basis voor een nieuwe 

toekomst en een nieuwe organisatie. Dat laat onverlet dat de drijfveren en overtuiging nog 

onverminderd dezelfde zijn, namelijk podium bieden aan kunstenaars om hen in staat te 

stellen hun verhalen te delen over wat actueel en belangrijk is in de wereld van nu. De 

bijzondere plaats die jonge talenten daarin innemen, vierden we met de toekenning van de 

drie jaarlijkse Harry Penningsprijs voor veelbelovende jonge kunstenaars. En daarnaast met 

de oprichting van de Talent Wall, een nieuw initiatief waarbij een deel van de 

tentoonstellingsruimte permanent gereserveerd is voor jonge aankomende kunstenaars.

Programmatisch stond 2019 in het teken van wat het jaar daarvoor met de 

heropeningstentoonstelling Preview  in gang was gezet. We kijken terug op een boeiend 

tentoonstellingsjaar met een aantal spraakmakende tentoonstellingen die zowel lokaal als 

nationaal de aandacht trokken en weer meer bezoekers naar Pennings Foundation brachten 

dan het jaar daarvoor. Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van 

Stichting Cultuur Eindhoven en evenmin zonder de enorme inzet van het kleine team van 

merendeels vrijwilligers onder leiding van Petra Cardinaal. Als bestuur willen we iedereen op 

deze plaats hiervoor bedanken.

Namens het bestuur, voorzitter

R. Visschers
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa     

Inventaris 1.320  0  

Fotoboekenverzameling 75.000  0  

 76.320  0

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 747  0  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.942  0  

Overige vorderingen 1.665  1.026  

  5.354  1.026

Liquide middelen 2.287 3.235

 83.961  4.261

31 dec 201831 dec 2019

5



Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

31 dec 201831 dec 2019

PASSIVA

Kapitaal

Stichtingsvermogen 389  -2.351  

  389  -2.351

Langlopende schulden

Overige langlopende leningen 69.450  0  

 69.450  0

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers  7.011  0  

Overige schulden 7.111  6.612  

  14.122  6.612

  83.961  4.261

6



Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Staat van baten en lasten over 2019
 

 Realisatie Realisatie

2019 2018

 € €

Baten    

Subsidie gemeente 27.292 50.000

Sponsoring 1.150 0

Overige opbrengsten 839 0

Giften en donaties 15.622 0

Totaal subsidies en bijdragen 44.903 50.000

Baten 20.561 7.583

Kostprijs van de baten -14.796 -4.976

Saldo overige baten   5.765 2.607

Totaal baten   50.668 52.607

Lasten

Lonen en salarissen 7.307 15.730

Overige personeelskosten 8.270 8.776

Afschrijvingen materiële vaste activa 194 0

Huisvesting 10.700 24.182

Activiteitskosten 10.067 0

Kantoorkosten 3.030 3.878

Verkoopkosten 3.807 2.176

Algemene kosten 3.384 1.311

Totaal lasten   46.759 56.053

  3.909 -3.446

Financiële baten & lasten -1.169 58

   

Saldo van baten en lasten  2.740 -3.388
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Pennings Foundation, statutair gevestigd te Eindhoven

Statutenwijziging 

Tijdens de bestuursvergadering op 27 maart 2019 heeft het bestuur van Fotografie Stichting  

Zuid Nederland besloten om de statuten in zijn geheel te wijzigen. Dit heeft op  

9 april 2019 bij de notaris plaatsgevonden.

De naam van de stichting is aangepast naar Stichting Pennings Foundation. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine

rechtspersonen zonder winststreven (RJK C1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

van ingebruikneming. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

bestaan voornamelijk uit het bevorderen van fotografie met een autonoom karakter in Nederland.
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Langlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto baten

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies

kunnen worden toegerekend.
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2019

 

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

2019

€  

Inventaris

Aanschaffingen 0

Cum. afschrijving 0

Boekwaarde begin 0

(Des)investeringen 1.514

Afschrijvingen -194

Mutaties 1.320

Boekwaarde einde 1.320

Afschrijvingspercentage : 20%

Fotoboekenverzameling

Aanschaffingen 0

Cum. afschrijving 0

Boekwaarde begin 0

(Des)investeringen 75.000

Afschrijvingen 0

Mutaties 75.000

Boekwaarde einde 75.000

Afschrijvingspercentage : 20%

Vorderingen en overlopende activa
31 dec 2019 31 dec 2018

€ €

Debiteuren   

Handelsdebiteuren 747 0

747 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Te vorderen omzetbelasting 2.942 0

2.942 0

Overige vorderingen

Te ontvangen subsidie 1.665 1.026

1.665 1.026
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Liquide middelen
31 dec 2019 31 dec 2018

€ € 

KNAB rekening-courant 2.287 2.850

Kruisposten 0 385

2.287 3.235

Kapitaal

2019 2018

€ €

Stichtingsvermogen

Beginsaldo -2.351 1.037

Resultaat boekjaar 2.740 -3.388

Eindsaldo 389 -2.351

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven: 

Het saldo van baten en lasten van € 2740 over 2019 zal worden toegevoegd aan het

stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2019 van de stichting.

Langlopende schulden

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

2019 2018

€ € 

Overige langlopende leningen

Lening FBBV

Boekwaarde begin 0 0

Opname 13.000 0

Rente boekjaar 450 0

Aflossingen -4.000 0

Mutaties 9.450 0

Boekwaarde einde 9.450 0

De lening is op 26 februari 2019 verstrekt door FBBV BV ter grootte van maximaal € 20.000.

Het bedrag kan stapsgewijs worden opgenomen. Over de hoofdsom wordt een jaarlijkse 

rente berekend van 6%. Aflossing van de lening zal plaatsvinden voor 31 december 2019. 

De activa en kunst zijn voor waarde van de lening in onderpand gegeven. FBBV heeft als

eerste recht te bepalen welke activa en kunst zij in onderpand nemen.
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2019

2019 2018

Lening Dhr Mennen € € 

Boekwaarde begin 0 0

Opname 75.000 0

Gift -15.622 0

Rente boekjaar 622 0

Aflossingen 0 0

Mutaties 0 0

Boekwaarde einde 60.000 0

De heer Mennen heeft middels een samenstel van (rechts)handelingen bestaande uit

een koop/verkoopovereenkomst, een overeenkomst van geldlening gevolgd door een

overeenkomst van periodieke schenking de eigendom van de fotoboekenverzameling 

overgedragen aan Pennings. De waarde van de verzameling bedraagt € 75.000.

De hoogte van de geldlening bedraagt € 75.000. Over de stand van de gemiddeld uitstaande 

hoofdsom of het restant daarvan wordt een jaarlijkse rente berekend van 2%. 

Betaling van de rente dient te geschieden per 31 december van het kalenderjaar. 

Aflossing van de hoofdsom dient te geschieden in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, elke

termijn groot € 15.000 te vermeerderen met de samengestelde rente.

Betaling van de aflossing en rente dient te geschieden per 31 december van het 

kalenderjaar, voor het eerst op 31 december 2019. 

Kortlopende schulden  

31 dec 2019 31 dec 2018

€ € 

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 7.011 0

7.011 0

Overige schulden

Vooruitontvangen bedragen 6.000 0

Nog te betalen administratiekosten 0 1.000

Nog te betalen kosten 1.111 5.612

7.111 6.612

12



Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

 Realisatie Realisatie

2019 2018

€ €

Opbrengsten

Subsidie gemeente 27.292 50.000

Sponsoring 1.150 0

Overige opbrengsten 839 0

Giften en donaties 15.622 0

44.903 50.000

Omzet   

Lezing 6.741 2.492

Educatie publiek cursus 0 1.015

Educatie studenten portfolioreview 0 182  

Fotoboekenbeurs 138 861

Verhuur derden 7.357 2.265

Exploitatie 0 768

Expositie 5.722 0

Verkoop boeken 603 0

 20.561 7.583

Kostprijs van de baten

Educatie Publiek kosten 1.963 774

Educatie Studenten kosten 0 59

Kosten exposities 7.360 2.800

Kosten lezingen 1.272 939

Kosten fotoboekenbeurs 540 404

Inkoop boeken 1.376 0

Kosten Bibliotheek 2.279 0

Overig 6  0

14.796 4.976

Lonen en salarissen

Management fee 5.165 15.730

Inhuur personeel 2.142 0

7.307 15.730

Overige personeelskosten

Reiskosten 2.335 244

Opleidingskosten 690 0

Kosten werk derden 0 4.375

Vrijwilligersvergoedingen 3.743 3.451

Verteer lunch/diner 1.502 706

8.270 8.776
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

 Realisatie Realisatie

2019 2018

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen inventaris 194 0

194 0

Huisvesting

Huisvestingskosten 6.000 10.470

Onderhoud huisvesting 470 0

Gas, water en elektra 3.948 2.618

Schoonmaakkosten kantine 282 918

Inventaris 0 3.598

Klein inventaris 0 1.510

Herinrichting pand 0 5.068

10.700 24.182

Activiteitskosten

Huur materiaal/inventaris 169 0

Materiaalkosten 5.382 0

Productiekosten 1.476 0

Evenementskosten 242 0

Acteurs/artiesten 1.550 0

Voeding en drank eigen gebruik 1.248 0

10.067 0

Kantoorkosten

Porti 240 42

Drukwerk 0 57

Kantoorbenodigdheden 445 305

Telefoonkosten 446 2

Kosten internet en hosting 0 449

Contributies en abonnementen 83 0

Inventariskosten 657 0

Automatiseringskosten 1.154 3.023

Overige kantoorkosten 5 0

3.030 3.878

Verkoopkosten

Marketing PR 0 2.176

Advertentiekosten 2.291 0

Representatie 428 0

Drukwerk 1.088 0

3.807 2.176
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

 Realisatie Realisatie

2019 2018

€ €

Algemene kosten

Administratiekosten 600 0

Accountantskosten 0 1.000

Bemiddelingskosten 2.000 0

Verzekeringen 755 311

Betallingsverschillen 6 0

Overige algemene kosten 23 0

3.384 1.311

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten rekening courant banken 97 -58

Rente langlopende leningen 1.072 0

1.169 -58
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Eindhoven

Bestuursverklaring
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Pennings Foundation verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2019

mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat 

deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft 

en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop 

het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere 

middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die

van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Eindhoven,

    -    - 2020

Voorzitter

R.J.T. Visschers-van Hecke

Secretaris

M.T. Hermanussen

Penningmeester

D.P.W. Bosman

Bestuurslid

A.F.A. Cardinaal
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Stichting Pennings Foundation

Eindhoven

Achterblad
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