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Jaarverslag Stichting Stad & Cultuur 2015

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Stichting Stad & Cultuur is een onderdeel van Stichting Travers (de holding). Stichting Stad & Cultuur-exploiteerl
poppodium Hedon in Zwolle. Maar niet alleen de exploitatie van Hedon valtonder de activiteiten van deze

stichting. Steeds meer aanvullende activibiten, al dan niet gestimuleerd door provincie, gemeente of anderen,

worden geïnitieerd.

ln het oog springende activiteiten zijn de activiteiten van Buro Ruis. Buro Ruis organiseert stndentenactiviteiten
voor het mbo en het hbo, onder andere in het kader van de kennismaking van nieuwe studenten met de stad

Zwolle. Daarnaast is er veel ruimte voor cultuur-, educatieve- en talentontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld de

Hedon Beurs, Stairway to Hedon, maar ook Kunstbende en de Fakkelteit (in samenwerking met Travers Welzijn)

De doelstelling van stichting Stad & Cultuur is:

Het bevorderen en ontwikkelen van het culturele aanbod en culturele activiteiten, evenals het stimuleren van
passreve en actieve cuftuuryarticipatie en cultuurbeleving in het bijzonder van jongeren en jongvolwassenen-

1.2 Ontwikkelingen ¡n 2015

Het jaar 201 5 betekende voor Hedon het tweede jaar in het nieuwe pand. Na een jaar van ontdekken en

herontdekken was 2015 het eerste volledige jaar en daarmee een jaar van settelen, wegwerken van de

laatste kinderzieKes en het bepalen van de mogelijkheden binnen het pand. Er is veel aandacht besteed aan de

afstemming van productiedruk op zowel het pand als de personeelsbezetting. Daarnaast werden nieuwe

mogelijkheden aangeboord. De personeelsbezetting is aangepast op de behoefte en qua functie-inhoud beter in

balans gebracht. Geh¡ktijdig zijn interne en externe processen verder gestroomlijnd waardoor meer gedaan kan

worden in minder tijd. Tevens is dit jaar onder de noemer'Travers Academie' een intern opleidingstraject van

start gegaan waarmee personeel zich blijvend kan laten scholen en hierdoor verder kan groeien.

Hedon verwachtte in 2015 een daling in de bezoekersaantallen ten opzichte van het (her)openingsjaar 2O14.

Deze afriameverwachting was gebaseerd op het wegvallen van de 'nieuwigheid en bijbehorende

nieuwbouwtoerisme' gepaard aan een verwachte daling van het aantal producties. Echter wist Hedon deze

verwachting om te buigen en werd een 'all time high' aantal bezoekers verwelkomd. ln 2015 wisten 87.328

bezoekers de weg naar Hedon te vinden, waar er 70.000 werden verwacht.

Hedon was dit jaar wederom genomineerd voor de jaarlijkse lJzeren Podiumdieren, de belangrijkste vakprijs in de

branche. ln de categorie 'Beste Podium' ging de prijs helaas naar een ander, maar directeur Anne Riemersma

werd wel verkozen tot Beste Directeur.
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Hedon is trots op haar vrijwilligers. Zij geven kleur aan de organisatie en zijn vaak het gezicht van Hedon. Of het
nu gaatom hettappen van een biertje, opvang van artiesten, hetverkopen van munten ofhetverspreiden van
promotiemateriaal. Hetwordt allemaal gedaan door mensen met een groot hart voor Hedon. Het aantal

werkzame vrijwilligers is gestegen naar recordhoogte. Momenteel zijn er 250 vrijwilligers aan het werk bij Hedon.

Sinds 201 4 is er flink ingezet op de verhuurmogelijkheden binnen Hedon. Het multifunctionele pand beschikt over
diverse ruimtes die uitermate geschikt zijn voor verhuur. Vele partijen hebben de mogelijkheden inmiddels ontdek
en maken gebruikvan de opties om in Hedon te vergaderen, een personeelsfeestte geven, een productte
presenteren, een congres te organiseren, etc. ln 2015 heeft Hedon de vruchten van deze inspanning kunnen
plukken en is hetaantal verhuren gestegen.

ln2O14 ging de Hedon Music Club van start. Een intieme levendige netwerkclub onder de paraplu van (live)

muzíek en bijpassende onderwerpen. Speciaal voor ondernemers, prominenten en particulieren met een warm

hart voor Hedon. Niet alleen zorgen zij voor een stukje financièle dekking, maar vooral als ambassadeur richting

o.a. de stad en de bewezen betrokkenheid levert de Music Club veel waarde op voor Hedon en haar activiteiten.
ln 20'15 is de Hedon Music Club behoorlijk geëvolueerd. Er is een duidelijke groei in de kwaliteit en betrokkenheid

van de leden. Verwachting is dat deze tend zich in 2016, mede door het actieve beleid van Hedon zal
vooftzetten.

1.3 Omzet en subs¡d¡e

ln onderstaande tabel is het verloop van de omzet en subsidie weergegeven

Omzetontwikkelins

in duizend eu¡a Werkelijk

20,t4

Werkelijk

genoma¡tsserd

2414

Werkelijk

2015

Werkelijk

9enormallseerd

2015

Subsidies en fondsen

Opbrengsten activiteiten

Brutoresultaat horeca

Overig

Totaal

2.137

1.282

505

69

3.993

'1.054

1.242

505

69

2.910

1.414

1.454

549

37

3.454

't.319

1,454

549

37

3.359

Subsidies

ln2014 is in verband metde verbouwing een subsidie van bijna EUR 1,35 miljoen toegerekend aan de

opbrengsten, EUR 650.000 hiervan is structureel in verband met hogere huisvestingskosten vanaf 2O15. ln 2015
is nog een bedrag van EUR 95.000 besteed voor nieuwbouw/herinrichting waar een investeringsbijdrage voor
beschikbaar is. ln de kolom metgenormaliseerde omzet zijndeze eenmalige bijdragen gecorrigeerd, zodatereen
goed beeld van de reguliere activiteiten ontstaat.

De reguliere subsidie van de gemeente Zwolle is geTndexeerd met 1,8olo.
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Opbrengsúen activlteiten

Door de uitbreiding van de activiteiten van vooral Buro Ruis zijn de opbrengsten uit activiteiten toegenomen met

ruim EUR 100.000.

1.4 Resultaat en f¡nanc¡ële positie

ln onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen:

De verwerking van de bijdragen voor nieuwbouw hebben het resultaat met EUR 95.000 (2014: EUR 1 ,1 miljoen)

beïnvloed

Door een aantal incidentele meevallers (o.a. vrijval van reservering voor niet ingeleverde munten en nagekomen

horeca-bonussen) was het mogelijk om in overleg met de gemeente Zwolle vanuit het lopende resultaat een

reservering te treffen voor de exploitatie van de statenzaal en voor cultuureducatie in 2016 (totaal EUR 9O.OO0).

Het positieve resultaat over 2015 heeft tot een toename van het vermogen geleid. De buffer na de

uitbreidingsinvesteringen nadert het niveau dat past bij het risicoprofiel van een groter poppodium. Ook landelijke

onderzoeken wijzen steeds meer op de noodzaak tot professionalisering en buffervorming ten behoeve van de

continuiÏeit van een poppodium.

Exploitatiesaldo

Baten

Lasten

Saldo baten en laslen

Financiële baten en lasten

1.079

3.978

2.898

1.080

-1

4
-1

6

2.894

2.898

112

€

106

3.454

3.341

11

17

-6

3.359

3.y1

17o/o

27o/o

4o/o

'17,1

233

41

24o/o

Oo/o

60/o

17,1

169

41

22o/o

3o/o

4o/o

r6,8

206

46

23o/o

Oo/o

4o/s

16,8

200

46

Ratio's

Personele last versus baten

Exploitatierendement

Overhead percentage t.o.v. baten

Fte s (inclusief meeruren)

Baten per ingezette fre

Kosten per fre

Eigen vermogen

Algemene reserue

Kasstroom

Liquiditeitsratio

Solvabi liteitsratio EV/TV

Solvabi liteitsratio EV/Baten

1.483

282

-201

1,9

55o/o

37o/o

1.æ4

354

480

1,8

52o/o

460/o

k
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20't4

aantal personen 21

aantal fte's uitvaste dvb 17,'l
aantal fte's uit meeruren 0,0
aantal fte's uit doorbelastinoen 17.1

aantal fte's totaal 16,9
aantal fte's met vast contract 8,3
aantal fte's met tiideliik contract 8,6
o/o vaste dvb 49o/o

gemiddelde duur dvb 4,5
o/o ftlâfi 67o/o
o/o VrOUW 33o/o

gemiddelde leeftijd 33.1
o/o aantã,l instromers 43o/o
o/o aanta,l uitsúomers 5o/o

parttime% incl. flex-fte 81o/o

verzu¡mpercentage 3.2o/o

@M

1.5 Personeel

Tabel kengetallen personeel (peildatum 31 december20l5)

1.6 Vooruitzichten20l6
ln 2015 heeft Hedon het moeilijker gehad om het ijzersterke programma van 2O14 te evenaren. Toch is dit, met
een bezoekersrecord als resultaat, geluK. Een brede, kwalitatief mooie programmering aangevuld met nieuwe

danceconcepten, culturele projecten en verhuren. Voor 2016 zal de zoeKocht naar een goed programma
)

onverminderd lastig blijven. De concurrentie is groot en het aantal bands dat volle zalen treK is minder goed

beschikbaar. Dit wordt vooral verklaard door een grotêr aantal festivals die gewoonlijk meer betalen voor de acts.

De uitdaging voor 201 6 blijft dan ook onveranderd. Het behouden van de gegenereerde aandacht en het nog

verder uitbreiden van het bereik in de regio en landelijk.

Voor 2016 staan er al een aantal extra projecÞn in de startblokken. Zo zal Hedon een prominente rol spelen bij

de organisatie van de festiviteiten rondom het koninklijk bezoek op Koningsdag 2016. Daarnaast zijn er

vergaande gesprekken over de exploitatie van een Al locatie in de binnenstad van Zwolle, waar prachtige

muzikale en culturele producties plaats kunnen vinden, geschiK voor een breed publiek en in samenwerking met

diverse andere instanties.

Per I januari 20'16 is er een eigen productiehuis opgericht. Dit productiehuis gaat zich verder richten op het

begeleiden en ondersteunen van talent en het ontwikkelen van nieuwe concepten ter aanvulling en uitbreiding

van het huidige programma.
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Voor 2016 zijn de speerpunten als volgt:

¡ Het blijven neerzetten van een gebalanceerd, goed uitgedacht programma waarmee zowel lokaal,

regionaal als landelijk publiek bediend wordt.

r Het uitbreiden en scherper inzetten van de mogelijkheden op het gebied van informatievoorziening en

promotie en het creêren van totaalbeleving vanaf het moment dat de bezoeker in aanraking komt met

een event, tot en met het puntwaar de bezoeker na afloop kan nagenieten.

r Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden waarmee belangrijke onderdelen als talentontwikkeling,

culfuureducatie en maatschappelijke projecten beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht.

r Het in eigen beheer gaan ontwikkelen van producties en concepten

Onverminderd zal Hedon doorgaan met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de in de afgelopen 2 jaar

verworven plek in de eredivisie van de Nederlandse popzalen te behouden.

Zwolle, 17 mei2}16

A.W. Bosch, Raad van Bestuur

A. Riemersma, directeur Welzijn & Cultuur
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2. lnhoudelijk verslag 2015

2.1 Aantallen en afspraken
Stichting Stad & Cultuur (waaronder Hedon) heeft een subsidieovereenkomst met de gemeente Zwolle, waarin de

voorgenomen prestaties worden omschreven. De afspraken rondom de prestaties zoals gemaakt in het

subsidiecontract waren als volgt:

Aantal producúies en aantal bezoekers

1) Bereik: dit betreft het totaal aantal activiteiten en bezoeke¡s, waarb¡j de dubbelingen zijn geëlimineerd. Dat zijn de

Buro Ruis activiteiten die in Hedon hebben plaatsgevonden. Voor de voorgaande jaren zijn de dubbelingen geschat.

Het totaal aantal bezoekers was 87.328 (in 2A14 was dit 95.506) bezoekers. Dit betreft een nieuw

bezoekersrecord.

Prestatie-

afispraken 2015
2010 2011 2012 20't3 2AM 2015 Bezoekers 2015

Concerten 150 86 118 108 60 179 162 43.509

Dance<vents 30 26 30 46 22 53 64 26.539

Culturele verhuur en

overig
30 50 50 32 I 45 50 7.528

Møikanten café 136 r09 2.057

Educat¡e en

talentontwikkeling
36 52 7.897

Totaal activiteiten 185 162 198 186 90 49 437

Bezoekep Hedon 70.000 37.876 45.923 58.1 t4 33.270 85.s06 87.328 87.328

Buro Ruis

Bruisweken 5.750 24 11 9.587

Jaarprogramma hbo 7.000 91 79 7.551

Jaarprogramma mbo 1.200 M 41 6.555

Jaarprogramma

hbo en mbo gecombineerd
12.973

Totaal Buro Ruis 13.950 2.822 6.769 2't.620 28.061 35.991 187 36.666

Overige eigen activite¡ten 4 11 t72A

Toiaal producties 624

Totaal bereik 1) 39.000 .19.000 69.000 47.000 106.090 't07.229 107.229
]T-l
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Naast deze cijfermatige afspraken gelden een aantal aanvullende afspraken. Het gaat om actieve deelname aan
de volgende bijzondere projecten:

¡ Deelname festival(s): gerealiseerd bij Bevrijdingsfestival, Bruisfestival, Let's get Lost (8g4 bezoekers),

Dauwpop, etc.

r Zwols netwerk van culturele instellingen (DOK)

. De werving, begeleiding en ¡nzet van circa '160 vrijwilligers. Momenteel heeft Hedon 250 vrijwilligers.

¡ Betrokkenheidvanstudentenactiviteiten.

r Verhuren van oefenruimtes. Er hebben ongeveer 100 verschillende bands geoefend in Hedon.

Vanaf 2O14 maken we ook de overige activiteiten beter inzichtelijk. ln bovenstaande tabel (2.1 ) is te zien hoe de

activiteiten over de verschillende onderdelen zijn verdeeld. Hier zijn de dubbelingen uitgehaald. Een verhuur of
talentontwikkelingsproject kan ook in de vorm van een conceÉ zijn. Ook voor het totaalbereik zijn de dubbelingen

eruit gehaald. Dit betreft de Buro Ruis activiteiten die plaats hebben gevonden in Hedon.

Geconcludeerd mag worden dat de afspraken voor" prestaties, welke zijn vastgelegd in de subsidieovereenkomst

fussen Stichting Stad & Cultuur en de gemeente Zwolle, zijn gerealiseerd.

2.2 Het programma van Hedon

2.2.1 Popconcerten

Hedon behoort tot de categorie A-podia, samen met Doornroosje (Nijmegen), Eftenaar (Eindhoven), patonaat
(Haarlem), 013 (Tilburg), Paard (Den Haag), Mezz (Breda), paradiso en Melkweg (Amsterdam), Vera
(Groningen), Tivoli (Utrecht) etc. De concertprogrammering van Hedon is breed en omvat uiteenlopende genres

van de hedendaagse popmuziek. De doelgroep voor concertbezoekers breidt zich nog steeds uit. Het

bezoekersaantal is gerelateerd aan de programmering. De programmering is sterk aflrankelijk van het aanbod

van bands op tour en de releases van nieuwe albums.

aantal concerten totaal aantal bezoekers

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

79 86 118 '108 60 179 162 20.553 25.045 31.088 31.263 23.533 50.056 43.509

2.2.2 Danceparty's

Hedon kent een aantal vaste danceparty's. Met de komst van een danceprogrammeur in2O14 is er een constante
groei zichtbaar, onder andere dankzij nieuwe concepten, groei in studentenbezoekers en bewuste investeringen

in het programma en de PR.
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aantal dance evenementen aantal bezoekers

2009 2010 2011 2012 2013 20't4 2015 2009 2010 20'11 2012 2013 2014 2015

27 26 30 46 22 53 64 6.499 6.900 8.803 15.730 6.676 21.368 26.539

2.2.3 Overige activiteiten en culturele verhuur
Hedon heeft in 2015 naast de standaardactiviteiten ook een aantal afwijkende evenementen georganiseerd

overige activiteiten zijn educatie, talentontwikkeling, culturele verhuur, festivals etc.

ln de volgende paragraaÍ gaan we dieper in op de educatieve activiteiten en talentontwikkeling.

2.3 Educatieveactiviteitenentalentontwikkeling

2.3.1 lnhoudelijk verslag 'Check This' en overige cultuureducatie
ln de afgelopen jaren heeft Provincie Overijssel samen met gemeente Zwolle en Hedon op verschillende
manieren geÏnvesteerd in het project Check This. Dit resulteert in laagdrempelige concerten, investeringen in

nieuw talent en nieuwe doelgroepen namen een prominente plek in binnen 2015.

Deel A - laagdrempelige programmering

o Check This: conceÉen & programmaraad

Check This is het label van Hedon-producties die speciaal worden georganiseerd voor jongeren. Het concept is
hetzelfde als de afgelopen jaren: grote naam, kleine prijsl Op deze wijze probeert Hedon laagdrempelig te blijven
voor de nieuwe, jonge doelgroep. De publiciteit van deze feesten richt zich dan ook speciaal op scholieren van
het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo. Een programmaraad, bestaande uit acht jongeren, adviseert
overde programmering van deze feesten. Daarnaastfungeren de studenten en scholieren die in de

programmaraad zitten meteen als ambassadeurs voor Hedon.

ln 2015 is Hedon een samenwerking gestart met WIJZIJNFRIS en organiseert Hedon nu 'Fris-feesten' voor de

doelgroep 12tJm 15 jaar. Zo biedt Hedon jongeren de kans om op een verantwoorde wijze, kennis te maken met
het'echte' uitgaansleven. Geen Alcohol, Geen Drugs, Gewoon FRISI

Daarnaast heeft Hedon in 2014 onder het Check This-label de eerste editie van Raw Essence georganiseerd.

Raw Essence is het evenement waar de Urban dans, muziek en cultuur samenkomen. Dankzij een

samenwerkingtussen Hedon en dansschool Social Dance heeftZwolle kennis kunnen maken metde
underground dans-scene. Hier was vanuit een groep Zwolse jongeren behoefte aan. Via Social Dance kwam dit
bij ons binnen. Metdeze vraagzijn we aan de slag gegaan. De eerste editie werd bezochtdoor ruim 100

deelnemers.

op de tweede editie zal de Fakkelteit gepresenteerd worden. Zij gaan samen met de jongeren van de Fakkelteit

vormgevenaan de Kleine Zaal van Hedon, waaro.a. Rap-battles, Open Micen een hiphop-concertzullen
plaatsvinden. Deze editie zou op zondag 20 december jl. plaats hebben gevonden, vanwege een aantal factoren
hebben wij besloten om Raw Essence te verplaatsen naar zondag 28 februari. De eerste zondag van de
voorjaarsvakantie.

I

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden Ìw



Deel B - Workshops en schoolprojecten

t ToTaalBeeld (winnaar provinciale Cultuuryrijs 201 5!)

leder zijn verhaal, samen één voorstelling.

ToTaalBeeld is een project van Stadkamer, voorheen New Arts Zwolle (Muzerie) in samenwerking met

Poppodium Hedon en het Zwols hiphopplatform de FakkelteiQroep. Taal, beeld, dans en muziek komen samen in

een flitsend totaalbeeld. Een realistische en rauwe inkrjk in de belevingswereld van de hedendaagse jongeren.

Jongeren vertellen hun eigen verhaal, geïnspireerd door rapteksten die de Zwolse rapper Sticks speciaal voor

deze voorstelling schrijft. ln vier workshops in een categorie naar keuze werken de jongeren aan een eigen

performance. De laatste dag komt alles samen; in poppodium Hedon presenteren ze hun verhaal in een

indringende performance aan ouders, docenten, vrienden, enz.

Tot en met 201 4 ontvingen wij van de Provincie Overijssel een ToTaalBeeld-subsidie.

ln 2015 hebben wij met deelnemende scholen van voorgaande ToTaalBeeld-edities om tafel gezeten (AOC De

Groene Welle en SG Van der Capellen) om gezamenlijk te kijken naar een ToTaalBeeld light-variant zodat het

project zonder subsidie betaalbaar is voor het onderwijs. ln het voorjaar van 2016 zullen er 3 pilots van deze

ToTaalBeeld light-variant georganiseerd gaan worden.

¡ Check This - The Battle

Check This The Battle is een project dat speciaal gemaakt is voor leerlingen van het vooÉgezet onderwijs. De

leerlingen komen voor dit project een hele dag naar Hedon. Hier werken ze in een groep, samen met een

workshopleider, aan een eigen popnummer. Dit kan zijn in verschillend genres en stijlen zoals Rap, Pop, Glee,

Singer Songwriter en nog veel meer. De workshopleiders zijn bekende aftiesten in hun eigen genre. Elke groep

bestaat uit ongeveer vijftien leerlingen die gezamenlijk aan één nummer werken. Aan het einde van de dag

nemen de groepen het vervolgens in battle-vorm tegen elkaar op voor een deskundige jury op het podium in de

grote zaal van Hedon.

Hedon benadert de scholen en scholen komen ook binnen via www.cultuureducatie.stadkamer.nl. Hedon is

vooral verantwoordelijk voor het benaderen van de beste workshopleiders, het informeren van de school, voor de

productie en het verloop van de dag zelf.

¡ /ns & Oufs

Voel je als een popster!

Het project stad met een rondleiding door het poppodium, waar leerlingen mogen staan op het grote podium van

Hedon en waar zij om de deur mogen gluren in de kleedkamers en het backstagecafé. Vervolgens gaan zij in een

oefenruimte aan het werk met een popmuzikant, bijvoorbeeld een rapper, singer-songwriter of een gitarist.

Samen ontdekken zij een instrument of schrijven een vette rap.

Check This wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en

het ministerie van OC&W in het kader van actieplan Cultuurbereik. Dit hoofdstr.¡k is bedoeld als inhoudelijke

verantwoording van het project. De financiële verantwoording van het project en waarmerk accountant is

opgenomen in de bijlage van de jaarrekening.
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2.3.2 lnhoudelijk verslag Podiumplan

Het Podiumplan van de Provincie Overijssel richt zich op het afstemmen van vraag en aanbod binnen de

podiumkunsten.

Het gaat hierbij om uitwisseling van kennis en ervaring tussen kleine en middelgrote theaters (Overleg Kleine

Theaters Overijssel), de poppodia Metropool, Hedon, Atak en Burgerweeshuis en filmhuizen in Overijssel.

Resultaat is een sterke Overijsselse podiuminfrastructuur en een interessante Overijsselse programmering. De

Provincie Overijssel wil Overijssels talent de mogelijkheid geven veel vlieguren ts maken op de Overijsselse

(pop)podia en in de filmhuizen.

ln het kader van dit Podiumplan zijn met financiële ondersteuning van de Provincie Overijssel ondergenoemde

projecten uiþevoerd:

Dr¡l A - Stalrway to Hcdon

Stairway to Hedon is de bandwedstrijd voor jonge bands in de omgeving Zwolle. Aþelopen jaar zijn we met de

volgende partners Stairway To Hedon aangegaan: de Buze in Steenwijk, 'T Ukien in Kampen, de Gashouder in

Dedemsvaart en Het Vliegende Paard in Zwolle.

De finale van 201 5 vond plaats op vrijdagavond 18 december 201 5 in een uitverkochte Kleine Zaal van Hedon.

Ook is er een muzikantendag georganiseerd voor alle deelnemende bands in het kader van talentontwikkeling en

professionalisering.

Deel B -Hedon Beurs

De Hedon Beurs is speciaal tot leven geroepen voor bands uit de regio, die al aardig succesvol zijn maar nog net

dat extra beetje steun kunnen gebruiken. Deelnemende bands krijgen een professionele begeleider toegewezen

en daarmee een jaar lang gelegenheid om gratis gebruik Þ maken van de kennis, oefenruimtes en

podiumtechniek van Hedon.

ln 201 5 hebben we de bands Crazy Ðaze en Karel J. Schepers geselecteerd voor de Hedon Beurs.

Karel J. Scåepers

Afgelopen jaar hebben zij in het kader van de Hedon Beurs hun EP 'Vang me op' opgenomen in de Mailmen

Studio in Utrecht in samen werking met Martijn Groeneveld. Op zondag 14 februari 2016 vindt de EP-release

plaats in de Grote Zaal van Hedon.

Verder heeft de band in 2015 onder andere gespeeld op de POP-UP SHOW in Hedon (ca. 300 bezoekers), als

voorprogramma van De Dijk - Hedon (ca. 900 bezoekers, uituerkocht), het festival Lepeltje Lepeltje - Zwolle (ca.

500 bezoekers), Voorprogramma Nick & Simon en Bløf - Music Club Kampen (ca. 1300 bezoekers, uifuerkocht),

De lJsel stroomt over - Schouwburg Deventer (ca. 500 bezoekers),

Met als klap op de vuurpijl, zal de band spelen op Eurosonic Noorderslag 2016. Verdere informatie staat vermeld

op: httc://www. karelischepers.nl.

Crazy Daze

Op zaterdag '13 februari vond de release van de splinternieuwe debuut EP van Crazy Daze getiteld Lift Off plaab

De uit 5 nieuwe tracks bestaande EP is in het najaar van 2015 opgenomen in de studio's van Kytopia, Utrecht.

Een EP vol zwoelheid én ballen en is mede mogelijk gemaaK door de Hedon Beurs.
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Naast het opnemen van de EP is Crazy Daze door fashionontwerpster Miriam van Weeghel gecoacht op styling.

Vragen als: wat willen wij uitstralen? Hoe zorg je voor eenheid? En hoe kunnen we met onze 'eigen' kleding er

toch uitzien als een professionele band?

h 2415 heeft Crazy Daze meer dan 60 optredens gedaan, ze hebben onder andere gespeeld op: Horizontoer (7

optredens op de Waddeneilanden), Music Meeting Nijmegen (300 bezoekers), Foodtruck festival TREK in

Enschede, Rotterdam, Utechten Nijmegen (+l-2OA bezoekers per Foodtruck), voorprogramma van Gare du

Nord in grote zaal van Hedon (350 bezoekers), radio-optredens bij Radio Veronica, 3FM en NPO radio 'l en

Altersonic in Groningen (150 bezoekers) en in de zomer op 1 middag 3 optredens in Nijmegen tijdens de

vierdaagse bij SMKMRKT, De Kaaij en Ramblas.

DeelC-HedonPresents

Onder de noemer Hedon Presents opent Hedon iedere laatste zondag van de maand haar deuren om de

nieuwste acts uit de Kop van Overijssel te presenteren. H¡ervoor zoeken we altijd een mooie combinatie van acts

waarbij de één zo uit de oefenruimte kan komen rollen terwijl een ander op het punt van doorbreken staat. Drie

acts voor de prijs van nul meteen win-winsituatie voor zowel de artiest als voor de bezoeker. De band kan lekker

spelen, genieten en (meer) podiumervaring opdoen en de bezoeker ontdektnieuwe acts uiteigen regio als

allereerste tijdens een erg gezellige zondagl Daarnaast geven we bands de kans om onder de noemer Hedon

Presents hun EP te releasen in de kleine zaal.

Hieronder worden een tweetal Hedon Presents avonden genoemd:

'l . Kouwe Makkers// De Geweldigheid// Magnetic Spacemen

2. Nnenn// White Cloud// Taster

DeelD-FCPOP

ln het kader van het podiumplan, talentontwikkeling en het uitwisselen en begeleiden van talentvolle bands uit

Overijssel, hebben de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor talentontwikkeling van de vier grote poppodia,

Atak, Metropol, Burgerweeshuis en Hedon, regelmatig overleg. Uit één van deze overleggen is een idee ontstaan

voor een gezamenlijk project onder de titel: SongCamp.

Songcamp is een talentontwikkelingsweekend vol muziek en coaching van top coaches. Het team van coaches

bestaat uit een mix van mensen werkzaam in de muziekindustrie achter de schermen en artiesten.

ln 2015 vond de 2d" edit¡e hier van plaats.

Per podium wordt er één talentvolle band voorgesteld om mee te doen aan SongCamp, in het geval van Hedon

kiezen wij uitéén van de Hedon Beurs bands. Afgelopen jaaris Karel J. Schepers hiervoorgeselecteerd.

2.3.3

a.

Terugblik en conclus¡es

Hedon als hart van de talentontwikkeling in Zwolle

Naast alleen het programmeren en organiseren van avonden in Hedon heeft Hedon steeds meer de

'taak' op zich genomen om ontwikkeling van artiesten (beginnende) bands te begeleiden. Daarmee heeft

Hedon als doelstelling dat een goed muziekklimaat essenüeel is voor een poppodium.

Met activiteiten als de Hedon Beurs, Stairway to Hedon, masterclasses en een podium te bieden aan

muzikanten zoals Hedon Presents zorgt Hedon ervoor om het muziekklimaat op peil te houden.
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b. Gontinuering cultuureducatie en talentontwikkeling

ln 2015 is cultr.lureducatie en talentontwikkeling een nog grotere rol gaan spelen binnen Hedon. Meteen

uitgebreide functie op cultuureducatie, het huisvesten van de Kunstbende binnen Hedon en de

doorgaande leerlijn (van po naar mbo/hbo) zal er nog meer synergie ontstaan om mettalentvolle

mensen aan de slag te kunnen en zich langerte laten binden aan Hedon. De poule van bands en acts

die zich verbonden voelen met Hedon groeit hierdoor. Aandachtspunten zullen zijn dat cultuureducatie

en talentontwikkeling extra energie en tijd kosten van de dagelijkse staf. Ook het nieuwe pand biedt

meer mogelijkheden tot benut van oefenruimtes, gebruik van een kleine zaal voor presentaties en cd-

releases, ruimtes voor masterclasses en huisvesten van meer mensen (voorronde Kunstbende capaciteit

1 .000). We mogen ervan uit gaan dat we op het gebied cultuureducatie en talentontwikkeling in 2016

opnieuw een groei kunnen aantonen.

Met activiteiten als de Hedon Beurs, Stairway to Hedon, masterclasses, muzikantencafés en een podium te

bieden aan muzikanten zoals Hedon Presents zorgt Hedon ervoor om het muziekklimaat op peil te houden.

2.3.4 Overzicht educat¡eve activite¡ten en talentontwikkeling

AANTALLEN 2OI5

21-)an New Challenge - workshopavond 15

25-jan Hedon Presents 30 't50

17-feb Schoolproject - muppetstuff 't30

20-feb Schoolproject - muppetstuff 130

22-feb Hippe Gasten - voorstelling 115

22-leb Hedon Presents 15 7Ë

3-mÉ ToTaalBeeld U itvoering 80 100

12-mrt Educaüe; ArtEZ project 250

26-mrt Schoolconcert ArtEZ 250

29-mrt Hedon Presents 15 75

9-apr Showtime 70 150

1 0-apr Educatie; Rondje Kunst 30

1 O-apr Check This: Dropped 10 550

'14-apr Educatie; CheckThis The Battle 115 50

21-apr Educatie; Muppetstuff 85 85

29-apr Stadskids Stars Generale '10 20

1-mei Statdskids Stars Finale 10 120

'18-mei Kunstbende Generale 75

'19-mei Hedon Presents 10 75

22-mei Educatie; workshops; koffer vol muziek 115

27-mei Educatie; Voorstelling; koffer vol muziek 115

27-mei Check This; School's out 500

29-mei Kunstbende - DJ CONTEST 10 50

6-jun Kunstbende Voorronde 350 800
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12-jun EP-Release TPATP 3 150

'l 6-jun Educatie; Woetstok 120 250

28-jun Hedon Presents 15 50

27-sep Hedon Presents 15 75

7-okt Groot Zwols Kinderboe kenfeest 700

8-okt Educatie: ILOVEZWOLLE 61 30

',l6-okt WIJZIJNFRIS 200

25-okt Hedon Presents 10 50

31-oK Muzikantendag - Stairway to Hedon 20

9-nov Educatie; VO Workshopdag 52

1 0-nov Educatie; VO Workshopdag 74

I 3-nov Educatie; workshops; koffer vol muziek 116

1 6-nov Educatie: Naar de knoppen in Hedon 50

17-nov Educatie; VO Workshopdag 74

1 8-nov Educatie; Voorstelling; koffer vol muziek 116

1 9-nov Educatie: Naar de knoppen in Hedon 50

22-nov Hedon Presents 15 75

8-dec Educatie; VO Workshopdag 87

1 3-dec Hedon Presents ism Muziek bij de Buren 15 100

1 8-dec WIJZIJNFRIS 362

18-dec Finale Stairway to Hedon 24 185

1 9-dec SongCamp 17

20-dec SongCamp 17

27-dec Hedon Presents 15 150

TOTAAL 2016 6317

7-jun EP-Release Chayah 5 150

2.4 Buro Ruis

Buro Ruis, een vaste waarde voor Zwolle sfudentenstad, blijft pionieren. Vanaf het begin laat Buro Ruis een

consistente groei zien in bezoekersaantallen, slagkracht, zichtbaarheid en bereik. Met de komstvan de hbo-

bruisweek is er een nieuw hoofdstuk begonnen voor onze studentenstad.

ln totaal hebben ruim 5.700 eerstejaars studenten een introductieprogramma gevolgd, een mijlpaal. Op

donderdag 20 augustus was de mbo-bruisdag met bijna 3.300 deelnemende eerstejaars. Maandag 31 augustus

tot en met woensdag 2 september was de eerste editie van de hbo-bruisweek nieuwe stijl met 2.500 eerstejaars

die drie dagen in Zwolle verbleven op Sportpark Marslanden. Voor de hbo-bruisweek editie 2016 verwachten we

circa 2.700 eerstejaars. De introductie staat gepland op 29, 30 en 31 augustus.

Volgens het overzicht van LOCI (landelijk platform van introducties) is de Zwolse introductie met deze aantallen

ook een grote landelijk speler geworden met de vernieuwde Bruisweken. De grootste vernieuwing heeft

plaatsgevonden bt1 de hbo-bruisweek: dit is een geintegreerde meerdaagse introductie geworden, georganiseerd

door aangehaakte hbo-opleidingen, Buro Ruis en studentenverenigingen.
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Buro Ruis, ooit begonnen als afstudeerproject (Studentertainment), is tegenwoordig organisator van: de Zwolse

lntroductieweken de Bruisweken, een jaarprogramma voor hbo-studenten (hbo-variant) en een jaarprogramma

voor mbo-studenten (mbo-variant). Buro Ruis is een formeel samenwerkingsverband met de mbo- en hbo-

onderuvijsinstellingen uit Zwolle, verenigd in de Zwolse 8. Ook de gemeente Zwolle is een sterke partner.

De basis van Buro Ruis is het organiseren van laagdrempelige en diverse culturele activiteiten voor en door

studerend Zwolle. Hierbij zien wij de Bruisweken als aftrap voor een jaarprogramma vol mooie evenementen,

gericht op studenten. De Bruisweken zijn de 'paraplu' van diverse introductie-activiteiten gericht op studenten.

ln het kader van talentontwikkeling wordt ondersteuning, coaching en begeleiding geboden aan studenten en

organisaties die actief willen zijn voorstudenten. Voorbeeld: een studentenverenigingwil een festivalorganiseren,

maar hebben geen idee hoe ze dataan moeten pakken. Buro Ruis kan ze ondersteunen en zal zijn expeñise en

netwerk gebruiken om de st¡denten verder te helpen. De werkwijze is coachend, dit houdt in dat de student zo

zelfstandig mogelijk werkt. Een voorbeeld van deze ondersteuning is het'Thunderstruck Festival' van

studentenvereniging Gumbo Millennium. Daarnaast heeft Buro Ruis zich ontwikkeld tot een 'expertisecentrum' als

het gaat om studerend Zwolle. Medewerkers van Buro Ruis worden regelmatig betrokken bij ontwikkelingen in de

stad.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt (naast de partners) met diverse (culturele) instellingen, zoals de Zwolse

studentenverenigingen, Zwolse Theaters, het Vliegende Paard, Stedelijk Museum Zwolle, het Stadsfestival, SSH,

Windesheim in Dialoog, Stadkamer, On Campus, Bloemink Security, Global Entrepreneurship Week Zwolle,

Cinema Pathé, de Grote Kerk, Let's get Lost, Popronde, Museum de Fundatie, Arcadium, Bevrijdingsfestival

Overijssel en vele anderen. Deze lijst blijft groeien aangezien Buro Ruis altqd op zoek is naar nieuwe partners.

Als er ook maar enigszins de mogelijkheid bestaat het Zwolse culturele netwerk (voor studenten) te versterken,

dan zet Buro Ruis zich hier voor in.

2.4.1 Programmering en bereik

De bezoekersaantallen zien er weer goed uit want de zichtbaarheid is sterk en de brede programmering is

aantrekkelijk voor studenten. Met succes zette Buro Ruis in 2015 een programmering neer die innovatief was en

zo goed mogelijk aansloot op de wensen van de doelgroep.

Overzicht Buro Ruis Producties en bezoekers aantallen 2015

Bezoekers Hedon 18.485

Bezoekers extern 1 8.1 81

mbo hbo beide totaal

Producties 41 79 56 176

Jaarprogramma 6555 7.551 12.973 27.O79

Bruisweken 4.O34 4.146 1.407 9 587

totaal 10.589 11.697 14380 36.666

15

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden tu



Bezoekersaantallen Buro Ruis:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jaarprogramma

mbo

5.648 (try

out)

10.082 11 .639 12.832

Jaarprogramma

hbo

1.984 2.622 6.769 11.414 10.252 13.729 14.247

Bruisweken onbekend onbekend 450

Grasweek

5.870 7.727 10.623 9.587

Producties mbo 32 62 102 98

Producties hbo 48 52 67 81 120 154 137

Totaal bezoekers

Buro Ruis

r.984 2.622 6.769 21.620 25.778 35.991 36.666

Festivalbezoekers

(lndicatie)

2.000 2.350 3.350 4.500 Niet

bekend

Niet

bekend

Niet

bekend

Overzicht Buro Ruis Producties en bezoekers to.v. eerdere jaren

*ln deze tabel ziin de evenementen die en voor mbo-studenten en voor hbo-studenten zijn georganiseerd bij
beide regels geteld. Hierdoor ontstaat een dubbeling. Zonder deze dubbeting is het totaal aantal activiteiten

uitgekomen op 176 Ze ook tabel in 2.1

Zoals te zien is, zit er nog steeds ontwikkeling in de bezoekersaantallen van Buro Ruis, het record van 2O14 is

verbroken. Met de heropening van Hedon in februari 2O14heeft het Buro Ruis programma weer op volle

capaciteit gedraaid. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de aantallen niet signif cant stijgen in 201 6. Het streven

naar groei en innovatie houden we vanzelfsprekend hoog in ons vaandel.

2.4.2 De speerpunten voor 2016

Hieronder de speerpunten van Buro Ruis voor 2016:

Doorontwikkelen hbo-bruisweek in samenwerking met opleidingen en sfudentenverenigingen;

Door ontwikkelen mbo-bruisdag en het mbo-jaarprogramma;

Het werven van sponsoren;

Verdere groei in het aantal bezoekers;

Minimaal kostendekkend.

a

a

a

a

a
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2.5 Netwerk en partners

2.5.1 Vereniging Nedertandse Poppodia en Festivals (VNpF)

Hedon is sinds de oprichting van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals lid van de VNpF. De VNpF is

de brancheorganisatie voor poppodia en daarmee belangenbehartiger richting landelijke overheid en tal van

organisaties. De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals heeft namens de poppodia zitting in het

Arbopodium.

2.5.2 Fondsen

Hedon is een zogenaamd A-podium, opgenomen in het Nederlands Podiumplan. ln dat kader wordt een deel van

het Nederlandse popmuziekaanbod binnen de programmering van Hedon gesubsidieerd. Hedon maaK gebruik

van deze regeling.

2.5.3 Directeuren Overleg Culturele lnstellingen Zwolte (DOK)

Hedon heeft zitting in het Directeuren Overleg Culturele lnstellingen Zwolle, kortweg afgekort in DOK. Naast
Hedon zitten hierin de directeuren van de bibliotheek, Odeon de Spiegel, Historisch Centrum overijssel, Stedehjk

Museum, De Stadkamer, Het Fraterhuis, museum De Fundatie en Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ. Het DOK
wil fungeren als sparringpartìer van de wethouder en ambtenaren daar waar het gaat om cultureel beleid.

Daarnaast wordt gestreefd naar verdere afstemming en samenwerking.

2.5.4 Overleg PoppodiaOost-Nedertand

Hedon neemt deel aan het overleg van poppodia in Oost-Nederland. Het gaat dan om de poppodia in de
provincies Overijssel en Gelderland.

De zes belangrijkste poppodia in deze regio, Gigant in Apeldoorn, Doornroosje in Nijmegen, Burgerweeshuis in
Deventer, Atak in Enschede en Metropool in Hengelo, hebben nauw contact met elkaar. De programmeurs van

de poppodia in Overijssel en Gelderland onderhouden ook goede contacten met elkaar. De samenwerking van

Overijsselse podia is ook zichtbaar in de provinciale programma's 'Podiumplan' en 'Do iVCheck this'.

2.5.5 Velesamenwerkingen

Hedon werkt in en buiten de stad metvele samenwerkingspartners op incidentele en structurele basis. Het betreft

zakelijke parhers en legio aan maatschappelijke partners.

Zo wordt meegewerK aan festivals, talentontwikkeling en cultuureducatie activiteiten en andere maatschappelijke

initiatieven, te veel om op te noemen.

2.6 Publiciteit en website
Na hetjaar van heropening was in 2015 één van de doelstellingen om de gegenereerde aandacht vast te houden

en het onder de aandacht brengen van de grotere aantallen producties. Dit heeft mede geresulteerd in een flinke

update van de Hedon website waardoor producties makkelijker gebundeld kunnen worden en er meer beleving

ontstaat dankzij de toevoeging van slimme toepassingen voor het gebruik van beeld en geluid. Gelijktijdig is de

website weer volledig geschikt gemaaK voor mobiel en tabletgebruik, iets wat heeft geresulteerd in een minimaal

bouncepercentage (rond de 10olo). Het aantal unieke bezoekers op de website is nagenoeg gelijk gebleven ten
opzichte van vorig jaar tenrvijl het aantal bezoeken dat zij brachten met ruim 8olo gestegen ¡s.
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2.6.1 Zichtbaarheid

Hedon beschikt over een uitgebreid netwerk waar haar programma kenbaar wordt gemaaK. Landelijk bereik

wordt gerealiseerd middels samenwerkingen en adveftentiecampagnes in o.a. Oor, Revolver, VPRO-gids,

Aardschok, Volkskrant etc. Via actieve benadering van landelijke radiostations als 3FM voor bijvoorbeeld

winacties en diverse samenwerkingen met websites en online platforms zoals podiuminfo.nl, 3voor12.nl,

kickingthehabit.nl, etc. Regionaal zijn er actieve samenwerkingen met bijvoorbeeld Brugmedia (o.a. Swollenaer),

de Peperbus, De Stentor, Weblog Zwolle en Zwolle Uitgaan.

Zichtbaarheid in de stad wordt bijvoorbeeld verkregen dankzij intensieve postercampagnes in de Centercom

borden (borden langs de rondwegen in Zwolle), grote advertenties op de fietstaxi's en binnen verspreiding van

drukwerk middels frames en locaties van Binnenverspreiding.nl en eigen vrijwilligers. Daarnaast is Hedon

zichtbaar op festivals als Bevrijdingsfestival Overijssel, Dauwpop, maar ook kleinschaliger als bijvoorbeeld Pedro

Pico Pop. Tevens wordt gebruik gemaakt van stationspreads op de NS-stations in Overijssel en wordt de

programmafolder ook huis aan huis verspreid.

2.6.2 Social Media

Hedon houdt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van social media scherp in de gaten. De belangrijkste

kanalen hierin blijven Facebook, Twitter en lnstagram, maar momenteel wordt ook bekeken wat de mogelijkheden

voor Hedon zijn via bijvoorbeeld Snapchat en Whatsapp. Facebook blijft één van de belangrijkste kanalen en

daar ligt dan ook de meeste focus op. Naast het logischerwijs bijhouden wordt ook fors gebruik gemaakt van de

betaalde promotiemogelijkheden van het netwerk.

2.6.3 Cijfers

Unieke bezoekers website

Totaal aantal bezoeken:

Leden nieuwsbrief:

Facebook:

Twitter:

lnstagram:

309.165 (-0,30o/o)

646.041 (+8,75Vo)

21.660 (+14,560/o)

23.814 (+34,67a/o)

11.444 (+10,860/0)

1.458 (+100%)
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2015 31-12-20',t4

€, €

Vaste activa

1. Materiële vaste act¡va

Vlottende activa

2. Voorraden

Vorderingen

3. Debiteuren

4. Te onfuangen subsidies

5. Vorderingen op gelieerde stichtingen

6. Overige vorderingen en overlopende activa

7. Liquide middelen

Totaal activa

441.277 933.366

19j25

38.519

34.383

132.418

220.621

14.262

152.693

7.583

19.397

222.861

425.941 402.5U

1.827.470 1.U7.694

3.1 13.813 2.701 .Aß
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PASSIVA 31-12-2015 31-12AU4

€

8. Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

9. Voozieningen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

354.078

1.250.000

297.729

1.200.332

10.

11.

't2.
13.

14.

1.604.078

272j04

79.822

34.113

808

120.000

1.002.889

1.498.06r

261.062

65.154

34.319

925

33.519

808.817

Crediteuren

Belastingen

Schulden ter zake van pensioenen

Vooruitontvangen subsidies

Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

1.237.632 942.733

3.1 13.813 2.701.856
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 201 5

2015

€

2014

€

Baten

A. Subsidies en fondsen

B. Opbrengstenactiviteiten

C. Bruto resultaat horeca

D. Overige opbrengsten

Totaal baten

Lasten

E. Personeelskosten

F. Afschrijvingen

G. Huisvestingskosten

H. Organisatiekosten

l. Kosten activ¡teiten

J. lnternedoorbelastingen

Totaal lasten

Bed rijfsresultaat

K. Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

3.453.756 3.993.288

695.836

182.7æ

491 .788

113.570

1.241 .3U
172.A21

764.680

189.021

665.950

126.863

1.446.488

148.457

3.341.458 2.898.134

'112.2% 1.095.153

-6.282

106.017 1.094.¿lO5

749

1.414 155

1.453.551

548.926

37125

2.137382

1.282.339

504.629

68.937

verwerking van de bijdragen voor nieuwbouw en inricht¡ng hæft grote ¡nvloed op het resultaat va nhel jaat 2014.

Genormal¡seerd resultaat 11.O17 10.681

bijlage I is het genormalìseêrdè exploitatieovezicht opgenomen.

Af: verwerking nieuwbouw en inrichting

resultaat volgens exploitatieoverzicht 106.O17

-95.000

1.094.

-1.083.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

2015 2014

€

Kæstroom u it operationele act¡v¡te¡ten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen

Mutatie voozieningen

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa

Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen rente

Betaalde rente

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kæstroom u it investeringsactiviteiten

lnvesteringen in materiële vaste activa

Mutatie vooruitbetalingen op materiële vaste activa

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom u it f inancierin gsact¡vite¡tên

lnvesteringen in financiële vaste activa

Desinvesteringen in financiële vaste activa

Rente-¡nkomsten beleggingen

Koersresultaat verkochte beleggingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldm¡ddelen

Liquide middelen

Stand begin boekjaar

Stand einde boekjaar

Mutat¡e geldmiddelen

576.707 475,396

-96.931 -1.043.724

354.105

13.190

-96.931 ô76.429

479.776 -201 .033

-

1.548.727

1.347.694

479.776 -201.033

112.298

189.02r

11.O42

-864

-23.ß6

294.899

1.095.153

181 .096

&.820

-'18.262

-243.531

-579.131

582.989

18.369

-24.æ1

476.146

19.4a1

-20.231

1.347.694

1.827.470
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GRONDSI.AGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

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

historische kosten. Tenzij bij de desbekeffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze bekekking 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 jaanekening bekend zijn geworden.

De jaanekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaaruerslaggeving 640 (RJ 640).

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en

schattingen maaK die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen añrijken van deze schatt¡ngen. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en ¡n toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische

levensduur. De gehanteerde afschrijv¡ngstermijnen zijn als volgt:

Actief
Gebouwen

Verbouwing

Computers en software

Apparatuur en installaties

I nventaris/inrichting

Transportmiddelen en werkmaterieel

Geluid en lichtinstallaties

Horeca- en publieksinventaris en theatervoorzieningen

De investeringsgrens is gesteld op EUR,t50.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Voor eventuele

incourante voorraden wordt een voorziening opgenomen die op het bedrag van de

voorraden in mindering is gebracht.

Jaar

25

20
Ã

Ã

10

5

7

5
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Vorderingen

Dit betreffen vorder¡ngen met een looptijd < I jaar.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een vooziening

voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de inbaarhe¡d van de vorderingen.

Voorzieningen

Voolziening voor groot onderhoud

De vooaiening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt

bepaald op bas¡s van de te verwachten kosten over een reeks jaren. Het saldo van de vooziening

na de aanbouw en verbouwing van het pand wordt hiervoor aangewend. De vooaiening wordt

verder lineair opgebouw- Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Pelsoneelsbelon¡ngen en pens¡oenen

De pensioenregeling is ondergebracht b¡j het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een

toegezegde-pensioenregel¡ng. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerK alsof er sprake zouzijn
van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het

bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies

zijn als kosten in het exploitatieoverzicht verantwoord.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resu ltaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verm¡nderd met

alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarder¡ngs-

grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin z¡j gerealiseerd zijn.

Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra

deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomovezicht

Algemeen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomovezicht bestaan uit liqu¡de middelen.

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom u¡t f¡nancieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

1. Mater¡ële vaste activa

Aanschafi¡vaarde per 1 januari 2015

Investeringen boekjaar

Desinvesteringen boekjaar

Aanschafwaarde per 31 december 201 5

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2015

Afschrijving boekjaar

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2015

Boekwaarde per 1 januari 2015

Boekwaarde per 31 december 201 5

Vlottende activa

2. Voorraden

Voorraad Horeca

Vorderingen

3. Debiteuren

Saldo per 31 december

Af: voorziening dubieuze debiteuren

Balanswaardering per 31 december

Te ontvangen subsid¡es

Provincie Overijssel Podiumplan

Provincie Overijssel Check This

Provincie Overijssel Kunstbende

Stichting Kunstbende

Nederlands Fonds voor Podium Kunsten

Gehouwen

verbouwingen

Andere

vaste

bedr. mid.

Totaal

en

€ €

L141.654

96.931

€

1.141.654

96.931

1.238,585 1.238.585

248.284

189.021

208.288

189.021

397.309 397.309

933.366 933.366

841.277 U1.277

31-12-2415 31-12-2014

€

19.125 18.262

42.769

-4.2æ

156.693

4.000
38.519 152.693

4.

15.000

7.500

3.200

7.500

1.183

1.600

2.500

3.483

34.383 7.583
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3',t-'t2-2015

€
31-',12-2Aß

€.

5.

6.

Vorderingen op gelieerde stichtingen
Rekening-courant Stichting Travers

Rekening+ourant Stichting Travers Welzijn

Over¡ge vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bonus leverancier horeca

Fietsproject

Rente

Nog te ontvangen energiebelasting

Nog te Ëctureren omzet en kaartverkoop

Nog te ontvangen schadevergoeding

Vooruitbetaalde verzekeringen

Vooruitbetaalde artiesten

Vooruitbetaalde huur

Vooruitbetaald aan incassobureau

Diverse vooruitbetaalde facturen

Overige overlopende activa

Liquide m¡ddelen

Kas

Bank

132.193

225

19.049

u8
132.418 19.397

49.350

734

18.369

6.500

10.502

4.754

106.685

1.525

17.f1,60

4.246

42.267

2.224

19.481

5.873

14.901

3.540

6.530

20.995

105.608

475

567

220.621

16.719

1.810.752

39.630

1.308.064

222.861

7

1.827.470

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Een deel van de liquide middelen zal nog worden aangewend voor eigen bestedingen in verband met de

capacite¡tsuitbreiding van Hedon. De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten

vastgelegd voor maximaal 1 jaar bij de huisbankier.

1.U7.694
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31-12-2015

È

31-'t2-2014

€

8.

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserue

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd)

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd)

Bestemmingsreserve nieuwbouw, frictie en aanloopverliezen

Algemene ræerue )
Stand per 1 januari

Onttrekking

Onttrekking resp. dotatie uit resultaatbestemming

Resultaat boekjaar

Dotatie bestemmingsreserve materiële vaste activa

Dotate uit vrijval bestemmingsreserve nieuwbouw

Stand per 31 december

Algemene reserue gevormd vanuit regul¡ere subsidies

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd)

Stand per 1 januari

Onttrekking

Dotatie

Stand per 31 december

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd)

Stand per I januari

Onttrekking

Dotatie

Stand per 31 december

354.078

841.277

408.723

297.729

933.366

266.966

1.604.078 1.498.061

106.017

-3't6.634

297.725

-210.617

266.966

52.762

244.967

354.478 297.729

83.928

849.438

*) De algemene reserue bestaat uit een reserve welke is gevormd vanuit regul¡ere

subsidieopbrengsten en een reserve gevormd vanuit overige inkomsten, waarbij rekening is
gehouden met het vermogen welke is vastgelegd in bestemmingsreserves.

122.776

231.æ2

354.078

933.366

-92.089

De bestemmingsreserye materiële vaste activa (gerealiseerd) is door het bestuur bestemd in

overeenstemming met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.

u1.277

40a.723

933.366

404.723

De bestemmingsreserye materiële vaste activa (ongerealiseerd) is door het bestuur bestemd in

overeenstemming met het totaal aan waarden die vast dienen te liggen in materiële vaste activa.
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31-12-2015

€

31-12-2014

€
Bestemmingsreserve nieuwbouw, frictie en aanloopverliezen
Stand per 1 januari

Onttrekking

Dotatie

Stand per 31 december

De bestemmingsreserve nieuwbouw, frictie en aanloopverliezen is door het
bestuur bestemd voor de kosten van inrichting met betrekking tot de niet¡¡rbouw van
Hedon en de daarmee samenhangende frictiekosten en aanloopverliezen.

Voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud

266.966

-266.966

266.966

266.966

272.104 26't.062

9.

Vooniening voor groot onderhoud
Stand per'1 januari

Af: onttrekkingen

Bij: dotatie

Stand per 31 december

1'1. Belastingen

Loonheffing

12. Schulden terzake van pensioenen

Te betalen pensioenpremies

13. Vooruitontvangen subsidies
Gem. Zwolle productgroepen (contract) - herbestemd -

Gem. Zwolle Jong & Oud of the box

Gem. Zwolle Bereikbaarheidssubsidie

Overijsselse gelden Kunstbende

Provincie Overijssel Podiumplan

Provincie Overijssel Check This

Provincie Overijssel Energiezuinig Poppodium

261.æ2

-24.558

36.000

224.242

-71æ
48.000

Het saldo van de voorziening na aanbouw en verbouwing wordt aangewend voor toekomstig
groot onderhoud. ln samenspraak met de gemeente Zwolle (eigenaar van het pand) is er een
onderhoudsplan opgesteld. Op de korte termijn zijn aanpassingen aan de installaties voorzien

Kortlopende schulden en overlopende passiva

10. Crediteuren 79.822

272.104 261 .062

65.154

34.113 34.319

808

90.000

5.000

5.000

25.000

25.æ2

2.267

890

120.000 33.519

925

æ
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31-12-2015

€

3't-12-2014

€

14. Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen vakantiegeld

Reservering vakantiedagen

Nog te betalen personeel

Vooru¡tontvangen gelden kaartverkoop

Vooruitontvangen gelden muntverkoop

Nog te betalen gages artiesten

Nog af te dragen Buma en Sena

Vooruitontvangen sponsorgelden

Accountants- en advieskosten

Vooruitgefactureerde omzet Hedon Music Club

Vooruitontvangen gelden Buro Ruis

Vooruitontvangen gelden inzake nieuwbouw

Vooru¡tontvangen gelden projecten (herbestemd)

Reservering Hedon Artist Community (Productiehuis)

Overige schulden

27.144

32.442

4.258

207.378

66.709

24.A10

17.500

27.527

6.610

26.385

30.415

50.942

110.000

385.000

42.610

87.O70

65.410

5.010

22.ûO
24.172

6.420

62.418

42.æ2

205.000

200.000

3l .334

1.002.889 808.817

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van kofer dan één jaar. Uitzondering hierop

vormt de reservering Hedon Artist Community, welke betrekking heeft op de jaren 2016 tot en met 2018

en waarvan ca. EUR 140.000 naar veruachting b¡nnen een jaar afloopt.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

* Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.

Uit dien hoofde is Stichting Stad & Cultuur hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden

van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.
* Jaarlijkse huurovereenkomst ten bedrage van EUR 427.OOO voor huur van Burgemeester Drijbers¡ngel 7

(2014: EUR 422.o0o).
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

BATEN

A. Subsidies en fondsen

Gemeente Zwolle

Gem. Zwolle lD banen

Gem. Zwolle productgroepen (contract)

Gem. Zwolle aanvulling regulier/inrichting

Gem. Zwolle Buro Ruis

Gem. Zwolle Check This

Gem. Zwolle Kunstbende

Vooruitontvangen deel Gemeente Zwolle contract 2015

Gem. Zwolle inzake inrichting nieuwbouw (Provinciale gelden)

Gem. Zwolle inrichting nieuwbouw

Gem. Zwolle Bereikbaarheidssubsidie

Subtotaal Gemeente Zwolle

Overige subsidies
Provincie Overijssel Check This

Provincie Overijssel Podiumplan

Provincie Overijssel Energiezuinig Poppodium

Provincie Overijssel Kunstbende

Stichting Kunstbende

Diverse gemeenten Kunstbende

Reservering Overijsselse gelden Kunstbende

Subtotaal overige subsidies

Fondsen

Nederlands Fonds voor Podium Kunsten

Hervormd Weeshuis

Prins Bernard Cultuurfonds

Subtotaal Fondsen

Eindtotaal subs¡d¡es en fondsen

B. Opbrengstenactiviteiten
Popconcerten, dance-events, cabaret- en kleinkunstprogramma's

Büdragen ondenarijsinstellingen Buro Ruis

Deelnemersbijdragen Bruisweken

Verhuur oefenruimte

Verhuur overig

Bijdragen Hedon Music Club

Servicekosten kaartverkoop

Overige opbrengsten

1.453.551 1.2a2339

2015

€
2014

€

1.194.618

41.549

12.929

4.O42

1.253.138

-90.000

95.000

5.680

7.O13

523.4%

650.000

40.815

12.700

4.000

500.000

190.102

1.263.818

32.267

85.362

10.790

11.500

12.500

1.932

-25.000

1.928j25

17.733

26.638

88.210

11.500
'12.500

4.106

129.351

14.736

1.250

5.000

160.687

8.570

35.000

5.000

20.986 48.570

1.414.155 2.137.382

820.630

188.881

137.000

43.603

43.O17

24.142

72.105

128.173

81't.320

184.688

25.395

42.æO

27.780

71.753

118.802
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2015 2014
€

C. Bruto resultaat horeca

Opbrengsten horeca

lnkoopwaarde van de opbrengsten

Bruto winstpercentage van de verkoop

O. Overige opbrengsten

Sponsoring

LASTEN

E. Personeelskosten

Salarissen

Reservering vakantiedagen en extra uren

Sociale lasten

Pensioenpremies

Voorziening sociaal plan

Overige personeelskosten

Subtotaal

Onfuangen ziekengeld

739.&2
-190.476

729.3æ

-224.735

548.926 504.629

74,20/o 69,2o/o

37.125 68.937

576.902

2.O27

90.966

45.820

-5.669

64.245

539.293

16.807

83.¿151

44.209

20.819

774.291

-9.611

704.579

4.744
764.680 695.836

2100

5.861

12.038

Ov e ri ge p e rco neelsftosfen

Kosten ARBO

Studiekosten

Travers Academie

Reiskosten woon/werk

Wervingskosten

Bedrijfskleding

Vergoeding stag¡aires

lnterne doorberekening directie

Diversen

S a m enste I I ¡ n g personee/sbesúand

Werknemers in dienst per 31 december

FTE uit vaste dienstverbanden

FTE uit meeruren

FTE uit doorbelastingen

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

64.245 20.819

20 21

16,9

0,1

-0,2

17,1

16,8 16,9

85o/o 81"/o

756

4.950

3.400

6.103

155

2.428

654

43.000

2.800

820

-o,2

Gemiddelde parttime factor per 31 december
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Uit oogpunt van transparantie is door het bestuur besloten om per 01-01-2015 de Wet normering bezoldig¡ng
topfunct¡onarissen publieke en sem¡publieke sector (WNT) te volgen, hoewel de st¡chting formeel niet onder de
toepassing van deze wetgev¡ng valt.

WNT-verantwoording 2015 Stichting Stad & Cultuur

Per 1 .¡anuari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publ¡eke en semipublieke sector (WNT)
¡ngegaan. Deze verantwoord¡ng ¡s opgesteld op basìs van de volgende op Stjcht¡ng Stad & Cultuur van
toepassing zijnde regelgev¡ng: het algemene WNT-max¡mum.

Het bezoldigingsmaximum in 201 5 voor Stichting Stad & Cultuur ¡s € 178.000. Het weergegeven ind¡viduele
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
d¡enstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband noo¡t groter kan z¡jn dan 1,0 fte. Het
individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 1syo en voor de
overige leden 1oo/o vãrt het bezoldig¡ngsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezold¡ging topfunctionarissen

Le ¡d ¡ ng gev end e topf u nct¡o na r¡ s se n

Voozitter Raad van

Bestuur

Funct¡e(s) D¡ræteur

Duur dienstverband in 2O15 111 -31t12 1t1 - 31112
Omvano dienstverband (in fte) 0,03 0,34
Gerezen topfunct¡onaris? nee Nee
Echte of fictieve dignstbetrekk¡ng? la

Zo n¡et, langer dan 6 maanden binnen 'f8

maanden rerkzaam?
nvt n.v.t.

lndlviduèel WNT-max¡m um 5.563 60.037

Bezold¡q¡nq

33.79'1Beloninq 4.535

105Belastbare onkostenvergoedingen

3.709Beloningen betaalbaar op termijn 350

4.990 37.500Subtotâal

-/- OnveFchuldigd betaald bedrag

Totaal bezold¡qino 4.990 37.500

Motiver¡ng ind¡en overschri.jding: n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2O14

Omvâng d¡enstverþand 2Ol4 (¡n ftê)

Bezoldiq¡nE 2014

Belon¡nq

Belâstbare onk6tenverooedinoen
Belon¡nqen betaalbaar oþ term¡in

Totaal bezoldig¡ng 2014

lndividueel \ny'NT-mil¡mum 201 4

EEÊ@tlrrl|l3a) El-¡tËtätlfEtitEtEIWIÈt¡lt4
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Toe z ¡c ht ho ude nd e to pfu nct ¡o na i sse n

Voozitter Raad

van Tæzicht
Lid Raad van Tæzicht L¡d Raad van Toez¡chtFunct¡ e{s}

Ðuur d¡ensverband 'll1 - 30/091t1 - 31t12 111 -31t1)

lndividueel WNT-maxim um 434 417 556

Bezold¡9¡ng

473Beloning 259 130
Belastbare onkostenverqoed¡nqen

Beloningen betaalbaâr op temiin

Subtotaal 259 130 173

-/- Onveßchuld¡qd betaald bedrao

Totaal bezold¡g¡ng 130 173259

Motiverinq indien overschri¡dino: n.v.t n.v.t. n-v.t.

Gegevêns 2014

Duur dienstverband in Nl4

Bezoldig¡nq 2014

Beloninq

Belastbare onkostenversoedinden

Beloningen beÞalbaa oD temiin

Totaal bêzold¡ging 2014

I ndividueel VvNT-rtax¡mum 201 4

Lid Raad

van Tæz¡cht
L¡d Raad van Tæzicht Lìd Raad van loezichtFunctie(s)

Duur d¡enstverband 111 - 31t121t1 - 31t12 1ts - 31h)

ta5lnd¡vidueel WNT-maxim um 556 556

Bèzoldiq¡ng

173 173Belon¡nq 5a
Belastbare on kostenvergoedingen

Belon¡nqen betaalbaar oÞ termi¡n

173Subtotaal 173 58

-/- Onverschuld¡od betaald bedrao

Totaal bezoldiq¡nq 173 173 58

n.v-t- n.v.t.

Q!¡ur dienstvêrband in 2O1 4

¡ndien

Gêdêvêhc 2014

B9?old¡g¡ng 2014

Belon¡no

Bqlastbare onkostenvergoêd ingen

Bqþn¡ngen betaâlbaar op termiin

Totaâl þêzold¡ging ã)14

I nd¡vidueel WNT-max¡mum 2014
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Lid Raad
Vân Tôêzìcht

Functie{s)

Duur d¡enstverband 1t.t2 - 31 t12

lndiv¡duêel WNT-nax¡mum 46

Bezold¡qinq

Beloninq 14

Belastbare onkostenverctoedinoen

Beloninoen betaalbaar oþ temiin

Subtotaal 14

-/- OnveFchuld¡qd betaald bedrao

Iotaal bezold¡q¡nc 14

Motiverino indien overechriidinq: n.v.t.

Gegevens 2014

Ðuur d¡enstverbênd ¡n 201 4

Bezoldiq¡ng 2Ol4
Belon¡ng

Belastbare onkôstenvergoed¡noen

Belon¡nden betâalbaar oo temiin

lotaal bezoldiging 2014

I nd¡viduæl WNT-max¡mum 20'l 4

W EreEE

Uitkeringen wegens beë¡ndiging dienstverband aan topfunctionarissen z¡.in n¡et van toepassing voor Sticht¡ng
Stad & Cultuur

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionar¡ssen zijn er geen overige functionar¡ssen die in 2015 een bezoldiging
boven het ¡ndivrduele WNT-maximum hebben onwangen. Erzijn ¡n 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan
over¡ge functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van
de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

35

Pa raaf voor waarmerkingsdoeleinden : W



2015 2014

€€

F. AÍschrijvingen

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

Boekverlies respectievelijk boekwinst activa

G. Huisvestingskosten

Huur gebouwen

Dotatie groot onderhoud

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin

Schoonmaakkosten inclusief -middelen

Gas/water/eleKra

Teruggave energiebelasting

Beveiligingskosten

Vezekeringen en belastingen

Kleine inventarisaanschaffingen

Maatregelen i.v.m. energiezuinig Poppodium

Overige beheerskosten

H. Organ batiekosten
Kantoorartikelen

Vezendkosten

Telefoon en ¡nternet

Drukwerk en kopieerkosten

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

Vetzekeringen

Vakliteratuur e.d.

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen

Advieskosten

Automatiserin gskosten

Kosten vrijwilligers

Kosten PR

Autokosten

Overige organisatiekosten

Kosten activiteiten

Optredens bands inclusief reis- en verblijfskosten

Verg unningen/lidmaatschap en BumaA/idema

Materiaalhuur (incl. licht en geluid)

Aanschaf klein materiaal

lnhuur organisatie Bruisweken

lnhuur van technisch personeel

lnhuur van bewaking/veiligheid

Kosten PR

Diversen

189.O21 181.096

1.690

189.021 182.7æ

423.520

36.000

6.188

11'1.868

45.572

-6j22
2.201

24.321

4.677

17.725

117.429

48.000

7.æ0

113.434

56.425

-7139

4.096

14.093

31.381

99.000

7.97A

665.950 491 .7æ

3.083

419

37

4.033

681

4.781

771

7.229

3.230

5.M2
1.316

6.539

2.725

3.981

1.003

s.286

2.900

27.204

19.451

10.507

ß4
23.501

58.916

33.499

3.161

801

9.452

126.863 113.570

t.

818.745

40.517

53.756

52.376

30.039

70.623

76.935

164.386

139.110

761.749

25.684

49.988

33.064

28.673

36.131

74.472

163.005

68.568

1.446.4æ 1.2413U
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2015 2014

€

144.457 172.821

18.369

-21.221

-3.430

-6.282 749

€
J. lnterne doorbelastingen

lnterne doorbelastingen

K. Fínanciële baten en lasten

Rente-inkomsten

Rente- en bankkosten (inclusief ticketkosten)

Afrekenverschillen

19.ß1
-18.630

-1 .600
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS

Resu ltaatbestemm ing

Vooruitlopend op de resultaatbestemming is het resultaat 2015ad EUR 106.017toegevoegd aan het
eigen vermogen, zie verloopovezicht van het eigen vermogen.

?o
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Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Stad & Cultuur

.qET.--BAKER TTLTY
BERK

BakerTilly Berk N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle
T: +31 (0)38 425 86 00
F: +31 (0)38 425 86 99
E : zwolle@bakertillyberk.nl
KvKi 24425560
www. bakertillyberk.nl

Alle d¡ensten worden verr¡cht op bas¡s van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N,V., waarop van toepass¡ng z¡jn de
algemene voomâärden, gedeponeerd b¡j de Kamer
van Koophandel onder nr. 2¡1425560.
ln deze vooruaarden ¡s een beperking van
aansprakel¡jkhe¡d opgenomen.

CONTROTEVERKTARING VAN DE ONAFHANKELI¡KE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekeni ng
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Stad & Cultuur te Zwolle gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het
exploitatieoverzicht over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met RJ 640 Organisaties
zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

4_;¿.;ä,îîîîü
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Accountants

#-;¿f;iîiîî.'î
INTERNATIONAT

4BAKER TTLTY
BERK

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden,

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Stad & Cultuur per 31 december 2015 en
van het resultaat over 2015 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder
winststreven.

Verklaring betreffende het jaarverslag
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig
Rl 640 Organisaties zonder winststreven is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Zwolle, 17 mei 2016

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend
drs. R. Hoeksel RA
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Bijlage I

Exploitatieoverzicht over 20 1 5 genormalbeerd

2015

€
2014

€

Baten

Subsidies en fondsen

Opbrengsten act¡v¡teiten

Bruto resultaat horeca

Overige opbrengsten

Totaal baten

Lasten

Personeelskosten

Afschrijvingen

H uisvestingskosten

Organisatiekosten

Kosten activiteiten

lnterne doorbelastingen

Totaal lasten

Bed rijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

764.680

189.02'1

665.950

126.863

1.446.4æ

148.457

695.836

182.7æ

491.788

104.804

1.250.100

172.821

3.341.4æ 2.898.134

11.429

-749

17.29t3

-6.282

11.O17 10.68'l

1 .319.1 55

1.453.551

548.926

37j25

1.053.658

1.282.339

504.629

68.937

3.358.756 2.909.564

41

Pa raaf voor waarmerkingsdoeleinden {rt/



B¡jlage ll

Resultaat Gheck This

Baten

Gemeente Zwolle

Provincie Overijssel (toegerekende subsidie)

Kaartverkoop en overige opbrengsten

Opbrengst horeca

Lasten

Personeelslasten

H uisvestingslasten

Organisatiekosten

Activiteitengelden

Saldo verlies (betreft aanvullende bijdrage Hedon)

Het project Check This loopt over de kalenderjaren 2013 tot en met 2015.
Afrekening vindt plaats voor 01-06-2016.

2013-2015

38.129

75.000

46.241

5.655

165.025

68.967

16.500

3.864

83.011

172.342

-7.317
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Bijlage lll

Resultaat Podiumplan

Baten

Provincie Overijssel (toegerekende subsidie)

Opbrengst horeca

Lasten

Personeelslasten

H uisvestingslasten

Organisatiekosten

Activiteitengelden

Saldo verlies (betreft aanvullende bijdrage Hedon)

Het project Podiumplan loopt over de kalenderjaren 2013 tot en met 2015
Afrekening vindt plaats voor 01-06-2016.

2013-2015

€

150.000

3.825

153.825

87324
34.466

601

32.970

155.357

-1.532

ß
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Bijlage lV

Resultaat Buro Ruis

Baten

Gemeente Zwolle

Onderwijsinstellingen en partners

Kaartverkoop en overige baten

Lasten

Personeelslasten
H uisvestingslasten
Organisatiekosten
Activiteitengelden

Saldo winst

2015

€,

2014

41.549

188.881

205.672

40.815

184.688

88.884

436.102

143.258
15.677
33.541

243.586

314.387

111.874
39.563
13.098

149.847

436.062 3't4.372

4A 15
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