Stichting Kapsalon - Jaarverslag 2020
Op maandag 3 februari 2020 werd de Stichting Kapsalon opgericht, met als zetel Haarlem. De
bestuursleden zijn Karin Nab, voorzitter, Loes Bastiaansen, secretaris en Moniek de Boer,
penningmeester. De stichting komt voort uit het fotoproject DubbelBelicht van Marisa Beretta. In dit
project ging jong en oud samen de wijk in om te fotograferen maar ook met doel om elkaar beter te
leren kennen. Vanuit Stichting kapsalon willen we ook andere kunstvormen en verbindingen
onderzoeken.
De Stichting heeft een ANBI status.
Op 4 februari 2020 werd de Stichting in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 77218817.
In maart kwam het beleidsplan voor de Stichting Kapsalon online.
Gedurende het jaar kregen de plannen voor het organiseren van een kunstroute rondom het thema:
‘Het ongeziene gezien’ steeds meer vorm. Er werden kunstenaars gevonden die met kinderen en
volwassenen uit de wijk kunst gaan maken: Birgit Daamen, Dubbel Belicht, Lost Project, Marisa
Beretta, Maud van Gool, Mohamed Bouzia, Paul Lips, Rutger van der Tas en Yeter Akin doen mee.
De kunst zal in de loop van 2021 langs een prachtige groene route in Schalkwijk worden
gepresenteerd. De route loopt langs verborgen plekjes waar je zeker als niet-Schalkwijker niet snel zal
komen.
Op 19 maart 2020 diende de directeur een subsidieaanvraag in voor het project Verhalen uit de
Kapsalon op basis van de regeling Samen Cultuurmaken Verbreden (Aanloopregeling) van het Fonds
Cultuurparticipatie van de gemeente Haarlem. In juli kregen wij bericht dat de subsidieaanvraag van
het Fonds Cultuurparticipatie gehonoreerd zou worden en in augustus ontving de Stichting een bedrag
van €41.400.
In september werd Marisa Beretta, projectleider van DubbelBelicht, door het bestuur aangesteld als
directeur. In september deed de directeur een aanvraag voor steun uit het Cultuurstimuleringsfonds
van de Gemeente Haarlem. In oktober deed de directeur een aanvraag voor een bijdrage van
Schalkwijk aan Zet en de Stichting Ruigrok. Beide zijn goedgekeurd en in november (€5000),
respectievelijk december ( €2500) ontvangen.
Ondanks verwoede pogingen een stagiair te vinden voor het project ‘Het ongeziene gezien’, is dat niet
gelukt.
We danken alle partners van de Stichting Kapsalon: Gemeente Haarlem, 37PK, Centrum Schalkwijk,
Stichting Zohor, De Waddenschool, De Globe, Kennemerhart, Schalkwijk aan Zee, Dock Roads en
Open Huis.

Financieel overzicht 2020
debet
Vooruitbetaalde bankkosten
Vooruitbetaalde
Personeelskosten

€ 8.193,68

Vooruitbetaalde Projectkosten

€ 4.411,66

Banksaldo per 31-12-2020
Totaal

€ 141,26

€ 36.303,40
€ 49.050,00

credit
Vooruit ontvangen Donatie
Vooruit ontvangen Fonds
cultuurparticipatie
Vooruit ontvangen Schalkwijk
aan zet
Vooruit ontvangen Stichting
ruigrok
Totaal

€ 150,00
€ 41.400,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 49.050,00

