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Voorwoord van de voorzitter 
 
2020 was een bijzonder jaar voor de MESS. In maart werd de stichting MESS opgericht. De 
stichting vloeide voort uit de stichting Underground, die gesplitst werd in twee stichtingen, te 
weten stichting Onderstroom en Stichting MESS. 
 
Enkele maanden na de oprichting in maart was ook de bankrekening een feit en konden we 
in augustus ook op financieel gebied ‘echt’ van start. 
 
Helaas hebben in 2020 vanwege corona nog niet veel activiteiten plaats kunnen vinden. De 
MESS is alleen in de maanden augustus en september een aantal keren opengeweest met het 
Village People café. Vanwege de maatregelen rondom corona en de lockdowns is 2020 niet 
het startjaar geworden dat we als stichting en organisatie voor ogen hadden.  
 
Toch, ondanks corona, kan het bestuur terugkijken op een goed jaar, waarin genoeg tijd en 
ruimte was om een en ander weloverwogen aan te vangen en een solide basis voor 2021 en 
verdere jaren te leggen.  
 
Philipien van Huet, 
Voorzitter 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
Omdat er geen werkplan voor 2020 was, is de stichting naar eigen goeddunken in maart van 
start gegaan. Slechts enkele dagen na de oprichting deed corona haar intrede en werd het 
complete land stilgelegd. Dit leidde ertoe dat Stichting MESS ook pas in de zomer haar 
vergaderingen en activiteiten voort kon zetten.  
Er waren geen doelen te behalen en er waren geen verwachtingen waar in 2020 aan voldaan 
moest worden.  
 

1.2  Activiteiten 
 
De activiteiten waren minimaal in 2020 vanwege corona. De enige activiteiten die hebben 
plaatsgevonden waren 4 cafe avonden van Village People en de KUNST MESS SPRMRKT in 
december, waarbij lokale kunstenaars hun kunst onder € 100 tentoonstelde en kon 
verkopen. Dit heeft in een kleine winst geresulteerd, mede doordat de kunst supermarkt 
slechts enkele dagen geopend was.  
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2.  Toekomst 
 
De stichting hoopt in 2021 veel meer te kunnen gaan organiseren en eindelijk te kunnen 
aanvangen met het organiseren van activiteiten als theater, muziek, bijeenkomsten, toneel, 
etc. Maar alles valt of staat met de opening vanwege corona: mogen horecagelegenheden en 
zalen geopend zijn en mag er (al dan niet met inachtneming van 1,5 meter afstand van 
elkaar) weer bijeen gekomen worden? 
 

2.2  Activiteiten 
 
Er zijn meer dan genoeg ideeën voor 2021. Zo wil de MESS in het najaar van 2021 vier Jazz 
in de MESS zondagmiddagen organiseren, en zijn er plannen om het tweewekelijks Village 
people cafe, de MESS SPRMRKT weer te openen. Ook staat in het voorjaar van 2021 weer de 
jaarlijks terugkerende MESS Vintage en design Markt (nu twee dagen) en in het najaar een 
optreden van theatergroep Das Lemniscaat op de agenda..  
Ook hoopt de stichting in 2021 vele vrijwilligers te kunnen werven die de MESS- activiteiten 
meehelpen organiseren. 
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3.  Organisatie 
 
 

3.1  Bestuur 
 
In maart 2020 is het bestuur van stichting MESS opgericht. Het bestuur werkt geheel 
onbezoldigd en er zijn geen bestuursleden of vrijwilligers bij de stichting die een vergoeding 
ontvangen.  
Het bestuur opereert onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter.  
 
Voorzitter:   mevr. Philipien van Huet 
Penningmeester: mevr. Mariette Raap 
Secretaris:   mevr. Shireen Scharrenburg 
Bestuurslid:  mevr. Margriet van Sleen 
Bestuurslid:  dhr. Gerwin te Pas 
 

3.2  Vrijwilligers 
De organisatie maakte in 2020 nog maar weinig gebruik van vrijwilligers, enerzijds omdat 
er nagenoeg geen activiteiten hebben plaatsgevonden, anderzijds omdat er gewoonweg nog 
geen vrijwilligers waren.  
Het bestuur gaat in 2021 volop op zoek naar vrijwilligers die de stichting kunnen helpen en 
ondersteunen. 
 
Een klein aantal vrijwilligers heeft in 2020 al wel geholpen met het ophangen van de lampen 
die overgenomen konden worden van het museum van Harderwijk. 
  
Verder hebben enkele vrijwilligers een paar keer achter de bar gestaan tijdens de schaarse 
bijeenkomsten van het Village People cafe.  



 

 

4.  Jaarrekening 
 
Het financieel jaarverslag over 2020 van de Stichting MESS vindt u terug in onderstaand overzicht van winst en verlies. 
 

Winst- en verliesrekening 2020    
Opbrengsten 2020  Toelichting 
Schenkingen/nalatenschappen  €     11.000   zie specificatie banktransacties 

Opbrengsten verhuur  €        3.240   zie specificatie banktransacties 

Opbrengsten horeca  €           471   
cashverkopen + saldo van de POS minus opbrengsten provisie minus doorbetaald aan 
kunstenaars plus transactiekosten 

Opbrengsten provisie kunstverkopen  €           279   is 20% van de verkopen kunstenaars (80% is doorbetaald aan de kunstnaars á 974,98) 
Subsidie  €                 -   nog niet ontvangen in 2020 

  €     14.990    
Kosten    
Inkopen horeca   €       1.567   
Onderhoudskosten (inrichting)   €       1.367   
Kosten gemeente   €          175   
Internet/telefonie   €          120   
Afvalkosten   €            81   
Verzekeringen   €          166   
Drukwerk   €          275   
Website   €          187   
Kosten MyPOS   €            36  zie uitdraai POS 
Kosten Bank   €            46   
Huur vervoermiddelen   €          140   
   €       4.160   
    
    
Winst over 2020  €  10.830    
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Jaarrekening      
      
    2019  2020 

Inkomsten      
Inkomsten uit eigen fondsenwerving    €        00,00    €            668,00  

Inkomsten gezamenlijke acties    €        00,00    €         3.240,00  

Inkomsten acties van derden    €        00,00    €                    -    

Inkomsten uit subsidies    €        00,00    €                    -    

Inkomsten uit beleggingen    €        00,00    €                    -    

Overige inkomsten    €          00,00    €       11.000,00  

Totale inkomsten     €     00,00    €       14.908,00  

      
      
Bestedingen      
Kosten werving baten    €          00,00    €              81,00  

Kosten beheer en administratie    €          00,00    €            188,00  

Besteed aan doelstelling    €         00,00    €         3.809,00  

Toevoeging aan reserves    €         00,00    €       10.830,00  

Onttrekking aan reserves    €               -      €                    -    

Totale kosten/bestedingen     €        00,00    €       14.908,00  

      
Activa      
Immateriële vaste activa    €         00,00    €                    -    

Materiele vaste activa    €         00,00    €                    -    

Vorderingen en overlopende activa    €         00,00    €                    -    

Liquide middelen    €         00,00    €       10.830,00  

Totale activa     €        00,00    €       10.830,00  

      
Passiva      
Reserves en fondsen    €        00,00    €       10.830,00  

Langlopende schulden    €        00,00    €                    -    

Kortlopende schulden    €        00,00    €                    -    

Totale passiva     €        00,00    €       10.830,00  
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5.  Begroting 2021 
 
Ervan uitgaande dat in 2021 corona het hoofd geboden wordt, zal in de MESS veel meer 
georganiseerd gaan worden. Veel activiteiten zullen zichzelf kunnen bedruipen, denk aan de 
cafe avonden en ontmoetingsavonden en de MESS vintage markt die worden georganiseerd.  
 
Voor andere activiteiten zal subsidie worden aangevraagd. Denk aan vier Jazz in de MESS 
zondagmiddagen, die in samenwerking met SAP Harderwijk worden georganiseerd, en de 
Popronde Harderwijk in oktober. 
Er is nog geen zicht op de kosten en opbrengsten van deze activiteiten. 
 
De reserves van Stichting MESS, te weten 10.830 euro zullen in 2021 voornamelijk worden 
besteed aan de aankoop van inventaris en licht- en geluidsfaciliteiten, zodat theateravonden 
van licht en geluid voorzien kunnen worden en dit niet meer kostbaar gehuurd hoeft te 
worden. 
 

 

6.  Vaststelling en ondertekening 
 

Dit jaarverslag van de Stichting MESS over 2020 is vastgesteld en ondertekend door het 
voltallig bestuur, tijdens de bestuursvergadering van 5 april 2021. 

 

 

Harderwijk, 5 april 2021 

 

 
 
Philipien van Huet  Margriet van Sleen  Gerwin te Pas Shireen Scharrenburg Mariette Raap 
Voorzitter   alg. bestuurslid  alg. bestuurslid secretaris   penningmeester 
 

 

 


