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Bestuursverslag Stichting Stad & Cultuur

1.1

Algemeen

Kernactiviteiten Stichting Stad & Cultuur
De meest in het oog springende activiteit van Stichting Stad & Cultuur is de exploitatie van poppodium Hedon in
Zwolle. De doelstelling van deze stichting is: het bevorderen en ontwikkelen van het culturele aanbod en culturele
activiteiten, evenals het stimuleren van passieve en actieve cultuurparticipatie en cultuurbeleving in het bijzonder
van jongeren en jongvolwassenen.

Een tweede kernactiviteit van de stichting is de ontwikkeling van muzikaal talent. Deze meer maatschappelijke
activiteiten, die passen bij de identiteit van de moederstichting Travers, worden niet alleen in Zwolle maar ook
regionaal geïnitieerd en ondersteund.

1.2

Ontwikkelingen en resultaten

Een uitgebreid inhoudelijk verslag van alle activiteiten van Stichting Stad & Cultuur en de resultaten van deze
activiteiten is, onder andere ten behoeve van de verantwoording aan de Gemeente Zwolle, verwoord in het
activiteitenverslag 2021 van de stichting.

2021 was evenals 2020 een ongewoon jaar voor Hedon. Het gehele jaar heeft er geen normaal optreden voor
een volle zaal plaats kunnen vinden. Hedon heeft de eerste maanden van 2021 gebruikt om haar identiteit te
verscherpen. Alle medewerkers, vele vrijwilligers en een groot aantal externen hebben input geleverd voor het IDbewijs dat in de vorm van een manifest is gepresenteerd. Dit traject heeft in deze lastige tijd veel energie
opgeleverd. De vele online optredens en de opening van een professionele radiostudio hebben ervoor gezorgd
dat er toch nog veel muzikaals te genieten is geweest. Ondersteunende maatregelen van de overheid hebben
geholpen om Hedon bedrijfseconomisch op de been te houden.

In 2021 heeft de gemeente Zwolle haar cultuurvisie 2040 gerepresenteerd. Hedon is één van de partijen die
samen met de gemeente de uitvoeringsagenda 2025 vanuit deze cultuurvisie heeft opgesteld. De positie van
Hedon in de stad maar ook in de regio is onweersproken. De samenwerking met andere culturele instellingen in
Zwolle is in 2021 in een stroomversnelling gekomen.

1.3

Vrij besteedbare vermogen

Het eigen vermogen bedraagt€ 1.697.917. Hiervan is€ 407.301 opgenomen in de algemene reserve en
€ 1.290.616 in de bestemmingsreserves. De algemene reserve (vrij besteedbare vermogen) bestaat uit een deel
(€ 85.711) gevormd vanuit reguliere subsidies en een deel(€ 321.590) gevormd uit overige inkomsten.

De algemene reserve is in overleg met de gemeente Zwolle gelabeld, om zichtbaar te maken over welk deel van
het vermogen vrij beschikt kan worden. Het deel van het vermogen zonder bestemming, welke Travers als
volledig vrij vermogen bestempelt en dat opgebouwd is door de reguliere subsidies, bedraagt€ 85.711.
Dit is 6,4% van de subsidies en ligt daarmee onder de grens (10%) die genoemd is in de algemene
subsidieverordening.

De bestemmingsreserve materiële vaste activa (€ 1.250.000) is door het bestuur bestemd in overeenstemming
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met de waarden die vastliggen in materiële vaste activa.

De bestemmingsreserve 'noodgelden podiumkunsten noodsteun 2020' (€ 157.651) betreffen de gelden van het
noodfonds van FPK zijn in 2021 als volgt aangewend:
De financiering van Talentontwikkeling en Cultuur Educatie€ 91.318
Investeringen in de keten om Hedon te kunnen borgen naar de toekomst, € 47.093,- (Dit bedrag zal in 5
jaar vrijvallen)
Restant van de noodgelden € 19.240 vloeit terug naar de overige reserves

1.4

Vooruitzichten

Vorig jaar schreven we: "Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is nog volstrekt niet duidelijk hoe de
vooruitzichten met betrekking tot de evenementen- en de cultuursector zijn." Begin 2022 konden we deze quote
nog herhalen. De overheid maakte gelukkig in februari bekend dat Nederland weer opengaat. Voor Hedon
betekent dit niet dat alles in één keer weer normaal is. Het 1G-beleid (entree met negatieve testuitslag) is
vooralsnog op Hedon van toepassing. Desalniettemin is hiermee sprake van een grote stap voorwaarts. Hoewel
de planning veel enthousiasme bij publiek en artiesten laat zien, zijn er de nodige onzekerheden. De
noodsteunmaatregelen van de overheid stoppen. Kan de reguliere bedrijfsvoering dit in voldoende mate
opvangen. De arbeidsmarkt is verstoord. Kan Hedon weer beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel
en vrijwilligers? Kan Hedon 'meeliften' met het festivalseizoen of wordt dit juist een grote concurrent? En, wat
gebeurt er als in het najaar opnieuw een Coronagolf opsteekt? Allemaal onzekerheden, maar de hoofdzaak is dat
er weer licht aan het einde van de tunnel is.

Gelukkig zijn er naast deze 'heropening' nog meer uitdagende vooruitzichten voor Hedon. Eind 2021 heeft de
gemeente opdracht gegeven tot een onderzoek naar de groeicapaciteit van Hedon. De capaciteit van beide zalen
is al jaren niet meer toereikend. Maar tot welk aantal bezoekers Hedon zou moeten/kunnen groeien wordt eerst
onderzocht. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat de beste toekomstige plek is voor Hedon; de huidige of toch
elders in de stad. Travers spreekt als moederstichting van Hedon, mede namens Hedon mee in de
ontwikkelingen van plannen voor een cultureel centrum aan de noordkant van het centrum van Zwolle.

Ook het talentontwikkelingsprogramma van Hedon heeft grote ambities. Samen met andere culturele partijen
willen we een regionaal werkend 'makershuis' oprichten waar jonge professionele makers worden begeleid bij de
ontwikkeling van hun vakmanschap en tegelijkertijd bij hun (vaak) eerste grotere producties. Bij de naamgeving
van ons regionale makershuis denken wij aan: VAKTOR. Verwijzend naar het latijn voor 'maker' (Factorem) en de
aandacht voor de ontwikkeling van het VAKmanschap van de talenten

Kortom, 2022 is een beetje een ambivalent jaar. Er liggen prachtige kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd wordt
2022 een spannend jaar; komt de bedrijfsvoering weer op het niveau van voor Corona? Hedon blijft tenslotte een
poppodium waar bezoekers muziek willen beleven en een feestje willen vieren.

Zwolle, 19 mei 2022

A.W. Bosch, Raad van Bestuur
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Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

€

€

10.479
740.372

14.178
254.518

750.851

268.696

10.507

5.213

389.408
574.214
218.937
140.044

23.582
10.500
31.365
98
221.073

1.322.603

286.618

Liquide middelen

1.785.322

2.734.862

Totaal activa

3.869.283

3.295.389

Vaste activa
1.

lmmateriele vaste activa

2.

Materiële vaste activa

Vlottende activa
3.

Voorraden
Vorderingen

4.

Debiteuren

5.

Te ontvangen subsidies

6.

Vorderingen op gelieerde entiteiten

7.

Vorderingen ter zake van pensioenen

8.

Overige vorderingen en overlopende activa

9.
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PASSIVA

10.

31-12-2021

31-12-2020

€

€

407.301
1.290.616

424.345
1.407.651

1.697.917

1.831.996

381.101

358.339

Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserve

11.

Voorzieningen

12.

Langlopende schulden

8.550

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren
Belastingen
15. Schulden ter zake van pensioenen
16. Vooruitontvangen subsidies
17. Overige schulden en overlopende passiva

13.

14.

Totaal passiva
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72.485
75.456
1.210
206.012
1.426.552

48.253
76.153
100.068
880.579

1.781.715

1.105.053

3.869.283

3.295.389

EXPLOIT A TIE OVERZICHT

2021

2020

€

€

Subsidies en fondsen
Opbrengsten activiteiten
Bruto resultaat horeca
Overige opbrengsten

2.578.471
794.925
127.461
27.400

2.555.035
1.223.122
136.744
27.767

Totaal baten

3.528.257

3.942.668

Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Kosten activiteiten
Interne doorbelastingen

1.591.712
85.913
680.844
243.589
811.120
225.678

1.381.731
162.408
623.248
107.278
1.294.585
205.024

Totaal lasten

3.638.856

3.774.274

-110.599

168.394

-23.482

-10.743

-134.081

157.651

-134.081

157.651

Baten

A.
B.

C.
D.

Lasten
E.
F.

G.
H.

I.
J.

Bedrijfsresultaat

K.

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

Resultaatbestemming:
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging aan de algemene reserve
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen

Stichting Stad & Cultuur is statutair gevestigd in Zwolle, burgemeester Drijbersingel 11, 8021 DA
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 05058882.
Groepshoofd
Stichting Travers is het groepshoofd van Stichting Stad & Cultuur. Het groepshoofd stelt de
geconsolideerde jaarrekening op.
Verslaggevingsperiode
De verslaggevingsperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
Doelstelling
De stichting heeft, samen met de andere tot de Travers-groep behorende rechtspersonen, als gezamenlijk doel
het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen,
het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken
door burgers in de gemeente Zwolle en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de
professionele opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord.
En deze stichting heeft meer in het bijzonder tot doel het bevorderen en ontwikkelen van cultureel aanbod
en culturele activiteiten, alsmede het stimuleren van passieve en actieve cultuurparticipatie en
cultuurbeleving door burgers, in het bijzonder jongeren en jong-volwassenen.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het instandhouden van een instelling die activiteiten ontplooit
binnen het werkterrein cultuur; het exploiteren van een poppodium, het samen met of in opdracht van derden
verrichten van diensten die gericht zijn op het realiseren van de doelstelling van de stichting.
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 desbetreffende 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 betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden regelmatig beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft. De schattingen hebben met name betrekking op de volgende posten: gebruiksduur vaste
activa, waardering van activa, voorzieningen en overlopende passiva.
De voorzieningen groot onderhoud zijn onder andere bepaald aan de hand van externe onderzoeksrapporten.
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Vergelijkende cijfers
De in dit rapport opgenomen vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrapportage 2020.
Als gevolg van her-rubriceringen kunnen hierin echter (beperkte) afwijkingen zijn opgetreden.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de
eerste opname verwerkt tegen nominale waarde of tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij anders is vermeld in de
jaarrekening.

lmmateriele vaste activa
De immateriële 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 afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
Actief

Jaar

Website

5

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 afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
Actief

Jaar

Verbouwing

10

Computers en software

5
5

Apparatuur en installaties
Inventaris/inrichting

10

Transportmiddelen en werkmaterieel
Geluid en lichtinstallaties

3-5
7

Horeca- en publieksinventaris en theatervoorzieningen

5

De investeringsgrens is gesteld op EUR 1.500.

Bijzondere waardeverminderingen
Voor materiële vaste activa en deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend wordt op iedere
balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen.
Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is
de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.
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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. De verkrijgingsprijs wordt gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs.
Vorderingen
Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Hieronder worden opgenomen de banktegoeden met een looptijd van maximaal 1 jaar.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Voorzieningen
Voorziening voor groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorzieningen voor groot onderhoud zijn gevormd voor eigendomspanden en voor de panden
die structureel gehuurd worden door gesubsidieerde entiteiten.
Personeelsbeloningen en pensioenen
De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een
toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn
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 lasten in het exploitatieoverzicht verantwoord.
De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is in december 2021 106,6%.

09

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten verminderd met
alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn.
Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.

Subsidies
Exploitatie- en doelsubsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde
lasten zich hebben voorgedaan en als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Toerekening van baten en lasten
De stichting maakt gebruik van een kostenplaatsstructuur. Aan de hand van deze kostenplaatstructuur worden
baten en lasten in de betreffende periode toegewezen aan de betreffende kostenplaats.
Overige baten
Verantwoording van de opbrengsten uit activiteiten vindt plaats op basis van de geleverde prestaties
tot aan de balansdatum. De opbrengst uit horeca wordt verantwoord onder aftrek van de daaraan
gerelateerde inkoopwaarde.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Overheidssteun Covid
Hedon heeft gebruik gemaakt van noodsteunmaatregelen. Dit betreffen de NOW-regeling (€ 332.491; NOW-4,
NOW-5 en NOW-6) en van de Tegemoetkoming vaste lasten Q2, Q3 en Q4 (€ 493.853)
en overige noodsteun ( Stichting kunstbende € 5.000). De noodsteunmaatregelen
zijn verantwoord in het jaar (2021) waarin ze zijn beschikt en verwerkt in de baten onder subsidies en fondsen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Algemeen
Stichting Stad & Cultuur is op basis van RJ 360.106 vrijgesteld van het opnemen van een
kasstroomoverzicht in de jaarrekening.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Vaste activa
1.

Immateriële vaste activa

Website

Aanschafwaarde per 1 januari
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijving per 1 januari
Afschrijving boekjaar
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen
Cumulatieve afschrijving per 31 december
Boekwaarde per 1 januari
Boekwaarde per 31 december

2.

Materiële vaste activa

Andere vaste
bedr. Mid

€

18.300
18.300

Cumulatieve afschrijving per 1 januari
Afschrijving boekjaar
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen
Cumulatieve afschrijving per 31 december
Boekwaarde per 1 januari
Boekwaarde per 31 december

€

18.500

18.500

18.500

18.500

4.322
3.699

4.322
3.699

8.021

8.021

14.178
10.479

14.178
10.479

Andere

Totaal

vaste

in uitvoering

Aanschafwaarde per 1 januari
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Aanschafwaarde per 31 december

Totaal

€

18.300

bedr. mid.

€
1.518.152
549.768
-496.565
1.571.355

€
1.518.152
568.068
-496.565
------1.589.655

1.263.634
82.214
-496.565
849.283

1.263.634
82.214
-496.565
849.283

-------

254.518
722.072

254.518
740.372

Voor de investering van het kassasysteem is een investeringssubsidie ontvangen van Kickstart voor EUR 24.178.
Voor de investering van het lockersysteem is een investeringssubsidie ontvangen van Kickstart voor EUR 59.639.
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31-12-2021

31-12-2020

€

€

Vlottende activa
3.

Voorraden
Voorraad Horeca

10.507

5.213

======

Vorderingen
4.

5.

Debiteuren
Saldo per 31 december

411.208

75.197

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-21.800

-51.615

Balanswaardering per 31 december

389.40a

5gGa

Te ontvangen subsidies
Nog te ontvangen NOW regelingen ivm Covid19

61.380

Stichting Kunstbende

8.500

Nog te ontvangen TYL regelingen ivm Covid19

10.500

493.853

Nederlands Fonds voor Podium Kunsten

10.481
574.214

10.500

Hedon heeft gebruik gemaakt van noodsteunmaatregelen in verband met de Covid19.
Deze steunmaatregelen bestaan uit de NOW regelingen en de TVL regelingen. Deze zijn bepaald naar aanleiding
van een berekening van het omzet verlies in 2021 ten opzichte van 2019.
6.

Vorderingen op gelieerde entiteiten
Rekening-courant Stichting Travers

7.

218.937

Vorderingen ter zake van pensioenen
Te vorderen pensioenpremies

8.

98

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente

1.169

Nog te ontvangen energiebelasting

9.000

Vooruitbetaalde artiesten

110.540

Vooruitbetaalde huur

10.724
77.374
115.079

Overige vooruitbetaalde facturen

13.873

Overige overlopende activa

9.

31.365

6.631

16.727

140.044

221.073

Liquide middelen
Kas
Bank

779

1.082

1.784.543

2.733.780

1.785.322
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor maximaal 1 jaar bij de
huisbankier.

12

------2.734.862

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Algemene reserve

407.301

424.345

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd)

740.372

254.518

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd)

509.628

995.482

PASSIVA
10.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve noodgelden Fonds Podiumkunsten noodsteun 2020

40.616

157.651

1.697.917

1.831.996

424.345

424.345

Algemene reserve )
Stand per 1 januari

Dotatie uit resultaatbestemming:
-134.081

Resultaat boekjaar
Dotatie naar bestemmingsreserve Fonds PodiumKunsten noodsteun

157.651
-157.651

Ontrekking uit bestemmingsreserve Fonds PodiumKunsten noodsteun

117.037

Stand per 31 december

407.301

424.345

*) De algemene reserve bestaat uit een reserve welke is gevormd vanuit reguliere
subsidieopbrengsten en een reserve gevormd vanuit overige inkomsten, waarbij rekening is
gehouden met het vermogen welke is vastgelegd in bestemmingsreserves.
Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies

85. 711

137.798

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten

321.590

286.549

407.301

424.347

137.798

137.798

Algemene reserve gevormd vanuit reguliere subsidies
Stand per 1 januari
Onttrekking uit bestemmingsreserve
Dotatie uit resultaatbestemming

-52.087

Stand per 31 december

85.711

137.798

Algemene reserve gevormd vanuit overige inkomsten
Stand per 1 januari

286.549

Dotatie naar bestemmingsreserve

286.547
-157.649

Onttrekking uit bestemmingsreserve

117.035

Onttrekking/dotatie uit resultaatbestemming

-81.994

157.651

Stand per 31 december

321.590

286.549

254.518

323.609

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd)
Stand per 1 januari
Onttrekking

-69.091

Dotatie

485.854

Stand per 31 december

740.372

Voor de vervanging van de aanwezige bedrijfsmiddelen is er een bestemmingsreserve materiële vast activa gevormd.
De bestemmingsreserve materiële vaste activa (ongerealiseerd) is door het bestuur bestemd.
De hoogte van deze reserve staat gelijk aan de boekwaarde.
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254.518

31-12-2021

31-12-2020

€

€

995.482

926.391

Bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd)
Stand per 1 januari
Onttrekking

-485.854

Dotatie

69.091

Stand per 31 december

509.628

995.482

Voor de vervanging van de aanwezige bedrijfsmiddelen is er een bestemmingsreserve materiële vast activa gevormd.
De bestemmingsreserve materiële vaste activa (gerealiseerd) is door het bestuur bestemd.
De hoogte van deze reserve staat gelijk aan de boekwaarde.

Bestemmingsreserve noodgelden Fonds Podiumkunsten noodsteun uit 2020
Stand per 1 januari

157.651

Onttrekking

-97.795

Vrijval

-19.240

Dotatie

157.651

Stand per 31 december

40.616

157.651

De bestemmingsreserve Noodgelden Fonds Podiumkunsten 2020 is door het bestuur in 2021 bestemd.
Dit fonds is in 2021 aangewend voor de opstart van het nieuwe seizoen. Dit betreffen de financiering
van duurzame (digitale) innovaties in en na Coronatijd; de financiering van Talentontwikkeling en Cultuur Educatie.
Niet alle middelen van de noodsteun zijn gebruikt, er zal een bedrag van EUR 19.240 terug vloeien in het eigen vermogen.
Het saldo dat na correctie overblijft betreft de investering in de nieuwe studio. Over 2021 is daar een bedrag van EUR 6.477,in de bestemmingsreserve gevallen. Na 5 jaar is de volledige bestemmingsreserve gebruikt.

Resultaatbestemming:
Toevoeging aan de algemene reserve

11.

-134.081

Voorzieningen
Voorziening voor groot onderhoud

381.101

358.339

Stand per 1 januari

358.339

347.754

Af: onttrekkingen

-27.238

-25.415

Voorziening voor groot onderhoud

Bij: dotatie
Stand per 31 december

50.000

36.000

381.101

358.339

Het saldo van de voorziening na aanbouw en verbouwing wordt aangewend voor toekomstig
groot onderhoud van het pand.
In samenspraak met de gemeente Zwolle (eigenaar van het pand) is er een onderhoudsplan opgesteld.
Deze voorziening groot onderhoud wordt in het eerste jaar voor EUR 33.000 aangewend, EUR 299.000 binnen 1-5 jaar
en EUR 49.000 later dan 5 jaar.
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12.

Langlopende schulden
Lening Fonds Podium Kunsten

31-12-2021

31-12-2020

€

€

8.550
8.550

Lening Fonds Podium Kunsten
Stand per 1 januari
Verstrekking
Stand per 31 december

8.550
8.550

Voor het project Bertolf heeft het Fonds Podium Kunsten een renteloze lening verstrekt ter ondersteuning
van het creatieve en zakelijke traject.
De terugbetaling van deze lening vindt plaatst in 3 termijnen: te weten op 1 februari 2024, 1 augustus 2024
en 1 februari 2025.
Er wordt geen rente berekend over deze lening en er zijn geen zekerheden gesteld.

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Kortlopende schulden en overlopende passiva
13.

Crediteuren

72.486

48.253

14.

Belastingen
Loonheffing

75.456

76.153

15.

16.

Schulden ter zake van pensioenen
Te betalen pensioenpremies

1.210

Vooruitontvangen subsidies
Gem. Zwolle Hybride Productiehuis
Gem. Zwolle Koningsdag 2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Nederlands Fonds Podium Kunsten
Kickstart Cultuur Fonds
Overijsselse gelden Kunstbende
Bijdrage Top-en beurs trajecten
Diversen

4.050

50.000
10.800
196

147.677
13.151
11.561
29.573

24.178
12.500

206.012
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2.394
100.068

17.

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Reservering vakantiedagen

45.179

39.915

Reservering loopbaanbudget

31.815

32.844

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen personeel

576

1.668

Vooruitontvangen gelden kaartverkoop

641.968

298.745

Vooruitontvangen gelden muntverkoop

22.470

59.107

Nog te betalen gages artiesten

2.907

Nog af te dragen Buma en Sena

9.384

Accountants- en advieskosten
Bijdragen Hedon Music Club -bestemd voor bijzondere projectenVooruitontvangen gelden Buro Ruis

78.700

38.700

256.383

165.354

76.368

Overige schulden inzake noodsteun gemeente Zwolle 2020

69.620
144.422

Nog af te dragen ORT 2014 - 2021

236.405

Overige schulden

27.304

27.297

1.426.552

880.579

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 557.000 voor huur van Burgemeester Drijbersingel 7
(2020: EUR 453.000).
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

2021

2020

€

€

BATEN
A.

Subsidies en fondsen
Gemeente Zwolle
Gem. Zwolle structurele subsidie
Gem. Zwolle Buro Ruis
Gem. Zwolle Kunstbende

1.329.105

1.287.896

59.998

58.139

4.452

Gem. Zwolle Hybride Productiehuis

4.313
1.393.555

1.350.348

50.000

182.163

Gem. Zwolle Noodsteun Covid19

144.422

Gem. Zwolle evenementensubsidie (Gerrits Tuin)

15.000

Gem. Zwolle Buro Ruis

15.000

Gem. Zwolle Koningsdag 2020

6.750

Gem. Zwolle BUZ

20.000

Subtotaal Gemeente Zwolle

1.450.305

1.726.933

Overige subsidies
Provincie Overijssel Check This

25.000

Provincie Overijssel Podiumplan

52.850

Provincie Overijssel Kunstbende

11.600

52.018
11.627

Provincie Overijssel Noodsteun Covid19

144.422

Fonds Podiumkunsten Noodsteun Covid19

104.857

VSB Fonds

288.844

59.639

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

332.491

Tegemoetkoming Vaste Lasten regelingen (TVL)

493.853

Overige noodfondsen inzake Covid19
Stichting Kunstbende
Diverse gemeenten en organisaties

5.000

9.000

28.953

17.500

21.399

Subtotaal overige subsidies

224.595

47.389

1.110.642

------820.395

17.524

7.707

2.578.471

2.555.035

Fondsen
Nederlands Fonds voor Podium Kunsten
Eindtotaal subsidies en fondsen
AIie subsidies zijn incidenteel tenzij anders is vermeld.

Op de subsidieverlening van de gemeente Zwolle zijn de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening van toepassing.
Daarnaast dient er aanvullend nog een tussentijdse inhoudelijke rapportage over de beschikte periode te worden verstrekt voor
31 augustus 2021. De tussentijdse financiële rapportage over het eerste half jaar van de beschikte periode dient ingediend te
worden vóór 31 augustus 2021. In deze financiële rapportage dient er tevens een extrapolatie te worden opgenomen
voor het gehele kalenderjaar 2021.
B.

Opbrengsten activiteiten
Popconcerten, dance-events, cabaret- en kleinkunstprogramma's

385.762

863.248

Bijdragen onderwijsinstellingen Buro Ruis

236.236

195.957

Verhuur oefenruimte

12.461

8.938

Verhuur overig

28.073

22.085

Servicekosten kaartverkoop
Donaties Travers Fonds
Overige opbrengsten
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5.851

27.264

13.372

38.865

113.170

66.765

794.925

1.223.122

C.

2021

2020

€

€

Opbrengsten horeca

151.005

190.724

Inkoopwaarde van de opbrengsten

-23.544

-53.980

127.461

136.744

84,4%

71,7%

27.400

27.767

1.078.286

1.056.796

167.298

176.472

Bruto resultaat horeca

Bruto winstpercentage van de verkoop

D.

Overige opbrengsten
Sponsoring

LASTEN
E.

Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal
Ontvangen ziekengeld

92.174

79.651

267.658

80.050

1.605.416

1.392.969

-13.704

-11.238

1.591.712

1.381.731

34.903

61.992

Overige personeelskosten
Externe inhuur personeel
ORT 2014-2021

236.405

Studiekosten

4.654

Travers Academie
Reiskosten woon/werk
Wervingskosten
Bedrijfskleding
Vergoeding stagiaires

10.281

815

1.195

5.595

5.648

444

115

3.213

100

449

Interne doorberekening directie

501
35.556

Diversen

-18.820

-35.338

267.658

80.050

27

30

FTE uit vaste dienstverbanden

23,9

25,5

FTE uit doorbelastingen

-0,8

-0,8

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

23,1

24,7

Gemiddelde parttime factor per 31 december

89%

85%

Samenstelling personeelsbestand
Werknemers in dienst per 31 december
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Stad & Cultuur

De WNT is van toepassing op Stichting Stad & Cultuur. Het voor Stichting Stad & Cultuur
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13 maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13 maand van de functievervulling inclusief degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2021
bedragen x C 1

A.W. Bosch

Functiegegevens

Voorzitter Raad van
Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in
2021
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

01/01- 31/12
0,056

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

10.060

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

727
10.787

11.611

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

N.v.t.

10.787

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x C 1

A.W. Bosch

Functiegegevens
;

<

„gei
eg

g%$ $ê,

Voorzitter Raad van
Bestuur

A. Riemersma
Directeur
#?

#i
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Aanvarg en einde furtiev ervulling in
2020
Omv ang dienstver band [als
deeltijdfacto r in fre)
Dienstb etrekki ng?

01/01 - 31/12

01/01 - 30/06

0,028

0,222

Ja

Ja

4.812

18.198

33s

Bezoldiging
Belonin g plus belastbare
onkos ten vergoedin ge n
Beloningen bet aalbaar op termijn

Subtoraal

5.150

1.330
19.528

Irdi vid ueel toe passelijke
bezoldigingsm aximum

5.583

22.089

Bezoldiging

5.150

19.528

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t'm
12
Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor Stichting Stad & Cultuur.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021
bedragen x € 1
egegevens
Aanvang en einde functi evervulling in 2021

Bezoldiging

Individueel toepasselijke
bezo ldigi ngsm aximum
-{- Orverschuldigd betaal d en nog niet
terugont vangen bedrag
Bezoldiging
Her bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de oversch rijding al dan riet
is toegestaan
Toelichting op de vorderi ng wreg ens
onversc huldigde betaling
Gegevens

M.Drijver

A. van Ka lsbeek

E. ter Burg

01/01- 31/12

01/01- 31/12

01/01- 31/12

786

526

526

1.742

1.161

1.161

N.y.t.

N.y.t.

N.y.t.

786

526

526

.v.t.

N.y.t.

N.wt.

.vt.

N.v.t.

N.v.t.

20.20
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"

Bezoldiging

Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

378

253

253

838

558

558

W. Versteeg

M. Koster

Lid
01/01- 31/12

Lid
01/01- 31/12

526

526

1.161

1.161

N.v.t.

N.v.t.

526

526

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021
bedragen x C 1

Functiegegevens

»

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging
Bezoldiging

"'

g

[ndividueel toepasselijke
bezoldigingsm aximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Ge9 levens 2020
bedragen x C 1

W. Versteeg

Functiegegevens

Lid
01/01- 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

M. Koster

a

Lid
01/01- 31/12

253

253

558

558

ld. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van C 1. 700 of minder
Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor Stichting Stad & Cultuur.

Tabel le Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Oe totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij
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één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te
verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor
andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit
hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)
Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor Stichting Stad & Cultuur.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1. 700 waarop de anticumulatie
bepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan€ 1. 700, op of na 11-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende
topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel la. Oit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met
een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.
Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor Stichting Stad & Cultuur.

lg. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1. 700 of minder waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1. 700 of minder, op of na 11-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende
topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel ld, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met
een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor Stichting Stad & Cultuur.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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2021
€
F.

Afschrijvingen
Afschrijving website
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

G.

3.696
158.712

85.913

162.408

460.316

452.755

Dotatie groot onderhoud

50.000

36.000

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin

18.421

17.438

Schoonmaakkosten inclusief -middelen

33.092

37.676

Gas/water/elektra

58.824

48.959

Teruggave energiebelasting

-8.659

-10.726

Beveiligingskosten
Verzekeringen en belastingen

6.203

4.111

15.919

16.801

Kleine inventarisaanschaffingen

21.538

8.042

Overige beheerskosten

25.190

12.192

680.844

623.248

Organisatiekosten
Kantoorartikelen
Verzendkosten

3.845

420

631

1.113

Telefoon en internet

2.326

308

Drukwerk en kopieerkosten

2.114

2.026

Vakliteratuur e.d.
Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen
Advieskosten
Automatiseringskosten
Kosten vrijwilligers
Kosten representatie
Autokosten
Overige organisatiekosten

I.

3.699
82.214

Huisvestingskosten
Huur gebouwen

H.

2020
€

712

1.010

6.591

8.344

117.903

32.292

58.806

42.776

9.725

10.445

331

302

4.152

1.011

36.453

7.231

243.589

107.278

2021
€

2020
€

423.160

269.087

Kosten activiteiten
Optredens bands inclusief reis- en verblijfskosten
Vergunningen/lidmaatschap en BumaNidema

13.673

17.173

Materiaalhuur (incl. licht en geluid)

34.918

78.701

Aanschaf klein materiaal
Inhuur van technisch personeel
Inhuur van bewaking/veiligheid
Kosten PR
Activiteitenkosten direct gesubsidieerd
Diversen
Vrijval Noodsteun gemeente Zwolle 2020
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1.797

3.083

167.076

115.305

17.954

40.991

104.476

114.916

49.686

279.261

142.802

231.646

-144.422

144.422

811.120

1.294.585

J.

2020

€

€

225.678

205.024

Interne doorbelastingen

Interne doorbelastingen

K.

2021

Financiële baten en lasten

Rente-inkomsten
Rente- en bankkosten (inclusief ticketkosten)
Afrekenverschillen

-23.482
-23.482

Zwolle, 19 mei 2022

A.W. Bosch,
Raad van Bestuur namens Stichting Travers
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1.129
-11.860
-12
-10.743

Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling inzake resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.
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Bijlagen
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Bijlage I
Resultaat Check This

2021
€

2020
€

Baten
Overige subsidies

1.911

Provincie Overijssel
Kaartverkoop en overige opbrengsten

20.966

26.318
1.432

22.877

27.750

34.999

24.645

9.976
5.500
2.521
8.333

59.644

26.330

-36.767

1.420

Opbrengst horeca

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingslasten
Organisatiekosten
Activiteitengelden

Saldo verlies
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Bijlage II
Resultaat Buro Ruis
2021

2020

€

€

59.998
43.788
236.236
32.205

58.139
15.000
42.478
195.957
49.311

372.226

360.885

178.269

212.290

Baten
Gemeente Zwolle
Gemeente Zwolle evenementensubsidie
Overige subsidies en noodsteun
Onderwijsinstellingen en partners
Kaartverkoop en overige baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

246

251

Huisvestingslasten

70.000

Organisatiekosten

30.676
86.288

5.173
33.632
69.740

365.479

321.086

6.748

39.799

-6.748

-39.799

-0

-0

Activiteitengelden

Saldo baten en lasten

Vrijval gereserveerde gelden Buro Ruis

Resultaat
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Accountants

G akertilly
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

Aan de Raad van Bestuur van
Stichting Stad & Cultuur

T: +31 (0)38 425 86 00
zwolle@bakertilly.ni
www.bakertilly.nl
KvK:24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Stad & Cultuur te Zwolle 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 Stad & Cultuur per 31 december 2021 en van het
resultaat over 2021 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640) en de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

De balans per 31 december 2021;
Het exploitatieoverzicht over 2021; en
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 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Stad & Cultuur 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.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereist toelichting juist en
volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
De andere informatie bestaat uit:
Bestuursverslag; en
Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
AIie informatie bevat die op grond van Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640) vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 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.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse
Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ 640) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is de raad van bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of als beëindigen het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 materiële fouten en fraude ontdekken.
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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.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Controleprotocol WNT 2021, 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, 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 stichting;
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
Het vaststellen dat de door de raad van 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 stichting
haar bedrijfsactiviteiten 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 stichting 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.
Wij communiceren met de Raad van Bestuur 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.
Zwolle, 19 mei 2022
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend
drs. G. Frühling RA
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