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Bestuursverslag
Waar we bij de start van 2020 onze blik op de toekomst hadden gericht met de afronding van de vierjaarplannen
voor 2021-2024 naast het verstevigen van de vier pijlers van de organisatie: tentoonstellingen,
verdiepingsprogramma, talentontwikkeling en educatie, kreeg het jaar een enorme wending in maart toen door de
coronapandemie ook de Nederlandse samenleving tot stilstand kwam. De plannen voor de langetermijn maakten
plaats voor dagkoersen. 2020 werd een jaar waarin flexibiliteit en inspelen op wat wel kon centraal stonden.
Het tentoonstellingsprogramma Joint Memory Photographic Fragments over de werking van ons collectief
geheugen had een ‘normaal’ verloop en konden we eind februari 2020 succesvol afsluiten. De aansluitende
tentoonstelling This Creaking Floor and All the Ceilings Below over de (on)zichtbare geschiedenis van ons pand
aan de Lange Nieuwstraat die we samen met onze buren Casco Art Institute organiseerden moesten we 6 dagen
na de opening sluiten. In de zomer konden we door het opvolgen van strenge protocollen weer beperkt bezoekers
ontvangen. De Nederlandse Ambassade selecteerde de plannen van FOTODOK voor een tentoonstelling en
randprogramma over het internationale talentenprogramma Blurring the Lines in het Atelier Néerlandais in Parijs
tijdens Paris Photo. Door de annulering van het festival is ook de expositie over dit jong fotografietalent van
Nederlandse academies een jaar uitgesteld. Voor de najaarsexpositie Pass It On waren de coronascenario’s
opgenomen in de plannen. Dat een tweede lockdown voor de twee keer alles voor lange tijd weer op slot zette,
kwam uiteindelijk toch als een verrassing. Door digitalisering is de tentoonstelling blijvend voor publiek te
bezoeken en is een thuisexpositie/publicatie in de maak.
Op de talentenprogramma’s van FOTODOK had de pandemie relatief weinig effect: ze werden verplaatst naar
een online omgeving. Het talentontwikkelingsprogramma Lighthouse bracht een nieuwe lichting gemotiveerde
fotografen bij elkaar en zorgde voor een nieuw netwerk en plannen voor deze jonge generatie fotografen. Door het
aflasten of uitstellen van de afstudeerexposities, organiseerde FOTODOK voor afstudeerders de Take Off waarbij
ze hun projecten online konden pitchen voor een groep experts. Jong talent uit het internationale talentprogramma
Blurring the Lines deelden hun projecten op een online conferentie met internationale partners waaronder ECC uit
Venetië. Ruim 1500 namen deel aan de conferentie. Voor de educatieve programma’s zorgde de sluiting van de
scholen voor vertraging. De afronding van een nieuw ontwikkelde leerlijn voor het MBO in samenwerking met het
Grafisch Lyceum Utrecht waarin de waarde van kunst en goed kijken in het MBO onderwijsprogramma centraal
staat, kreeg een andere vorm. Het delen van de veelbelovende resultaten krijgt in 2021 verder aandacht als de
scholen weer helemaal open kunnen. De start van een nieuw programma met IMC Weekendschool en IMC on
Tour mogelijk gemaakt door het Kansfonds liep een paar maanden vertraging op. Dankzij dit Kansfonds staan de
FOTODOK kinderworkshops ook prominent in de Postcode Loterij agenda 2021 die bij 2,5 miljoen
Nederlanders in de brievenbus viel. Door corona ontstond ook ruimte om het platform voor begrijpend leren
kijken verder vorm te geven en een prototype te realiseren.
Dankzij de financiële steun van het Mondriaan Fonds, ABN Amro Cultuurfonds, de Nederlandse Ambassade in
Parijs, het Fentener van Vlissingen Fonds, Fonds 21, ForHannah, Kansfonds, K.F. Hein Fonds, Pictoright, Prins
Bernhard Cultuur Fonds en Stichting Dialoog, kon FOTODOK de tentoonstellingen samenstellen, fotografen
opdrachten geven, talenten begeleiden, een educatief programma voor scholen in het lager, middelbaar en hoger
beroepsonderwijs ontwikkelen & uitvoeren, begrijpend leren kijken op de agenda krijgen, Taferelen avonden
organiseren, de fotograaf des Vaderlands een podium bieden en de Book Club organiseren die het publiek ook
via de livestream kon volgen. We zijn zeer verheugd dat de Gemeente Utrecht FOTODOK heeft opgenomen in
in de cultuurnota 2021-2024 en het Mondriaan Fonds ons programma via de Kunstpodium regeling in 2021
en 2022 ondersteunt.

Bestuursverslag - vervolg
De voorbereidingen voor de verhuizing van FOTODOK naar de Machinerie samen met het Nederlands
Filmfestival en HIT gingen gestaag verder in 2020. Het voorlopige ontwerp voor dit huis voor vernieuwende
beeldcultuur in het Werkspookwartier aan de Gietijzerstraat in Utrecht is in 2020 gerealiseerd. Het definitieve
ontwerp wordt medio 2021 goedgekeurd. De verhuizing staat gepland voor begin 2023.
2020 was een enerverend jaar waarin het FOTODOK team flexibel wist te schakelen tussen plannen die op de
schop moesten omdat de realiteit daar om vroeg. Sluiting van de tentoonstelling, omschakelen van fysieke
programma’s naar online, aanvragen voorbereiden zonder elkaar te zien, de eerste livestream van de FOTODOK
Book Club, een timeslot opening waar de waarde van een kleinschalige fysieke ontmoeting weer zo duidelijk
werd. Toekenningen van fondsen zorgden voor erkenning. Thuiswerken was voor sommigen pittig en er was ook
groot leed binnen het team. Ik ben bovenal trots hoe het team (3,2 Fte) bestaande uit 8 ZZP’ers dit jaar heeft
heeft laten zien ook in tijden van lockdown samenwerkt en zich ontwikkelt.
Door de succesvolle fondsenwerving is FOTODOK grote financiële problemen bespaard gebleven. Uitdagend
blijft de liquiditeit omdat veel fondsen pas uitkeren na afronding van een project en FOTODOK vooraf geld
investeert om projecten te realiseren. Dankzij de verlate toekenning van programmasteun voor 2020 van het
Mondriaan Fonds dat gedurende het jaar uitkeert, kon FOTODOK aan alle verplichting voldoen ondanks de
weggevallen publieksinkomsten.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Utrecht
Aan: het bestuur van Stichting Fotodok
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Fotodok te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Fotodok op 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming met het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2017 gemeente
Utrecht;

•

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2017 gemeente Utrecht.

De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2020;
2) de staat van baten en lasten over 2020; en
3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen en het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2017 gemeente Utrecht.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fotodok zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•

het bestuursverslag;

•

de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2017 gemeente Utrecht is
vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2017
gemeente Utrecht.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en
het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2017 gemeente. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en het Verantwoordings- en
accountantsprotocol 2017 gemeente Utrecht.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Hilversum, 28 mei 2021
KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs
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Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2017 gemeente Utrecht, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing.

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

