
 

Jaarrekening 2021

Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Herenwaard 17-19

3078 AK  Rotterdam



Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Voorblad 0 0

Inhoud

1

1

Financieel rapport 2

Voorwoord 3

Algemeen 4

Resultaatvergelijking 5

Financiële positie 7

Bestuursverslag 8

Jaarverslag 9

Jaarrekening 15

Balans 16

Staat van baten en lasten 18

Grondslagen 19

Toelichting balans 21

Toelichting baten en lasten 26

Overige toelichting 29

Bestemming resultaat 30

Pagina 1



Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

 

 

 

Financieel rapport

Pagina 2



Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Aan het bestuur van:

 

Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Herenwaard 17-19

3078 AK  Rotterdam

Rotterdam, 21 maart 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.

De balans per 31 december 2021 , de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 

over 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Algemeen

Oprichting

Blijkens akte d.d. 8 oktober 2009 werd Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24473630.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde wordt in de statuten als volgt omschreven:

Het realiseren van een breed en divers kunst- en cultuuraanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met name

woonachtig in IJsselmonde.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

- B. van den Bosch (voorzitter);

- M. Masselink (secretaris);

- E.M. de Jong (penningmeester);

- K. Enhuizen (bestuurslid).

Directie

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door mevrouw I.H. van Lierop.

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Resultaatvergelijking  

 

Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten bedraagt het resultaat na belasting over 2021 € 29.861 (2020: € -3.983).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 

staat van baten en lasten over 2021 met ter vergelijking de staat van baten en lasten over 2020.

Baten en lasten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de baten.

 

 

€ % € %

Baten 991.731 100,0% 959.000 100,0%

Activiteitenlasten -118.541 -12,0% -83.329 -8,7%

Bruto-exploitatieresultaat 873.190 88,0% 875.671 91,3%

  

  

Personeelslasten 306.614 30,9% 297.165 31,0%

Afschrijvingen 6.663 0,7% 2.653 0,3%

Huisvestingskosten 480.610 48,5% 491.146 51,2%

Kantoorkosten 14.610 1,5% 14.666 1,5%

Organisatiekosten 33.587 3,4% 70.641 7,4%

Beheerslasten 842.084 84,9% 876.271 91,4%

  

Exploitatieresultaat 31.106 3,1% -600 -0,1%

  

Financiële baten en lasten -1.245 -0,1% -3.383 -0,4%

    

Resultaat voor belastingen 29.861 3,0% -3.983 -0,4%

    

    

2021 2020
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2021 gedaald met -3,3%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

€ €

Hogere brutomarge als gevolg van  stijging van baten 32.731

Lagere brutomarge als gevolg van  stijging van activiteitenlasten -35.212

Lagere brutomarge -2.481

Toelichting bedrijfsresultaat

Exploitatieresultaat gunstiger door:

Lagere huisvestingskosten 10.536

Lagere kantoorkosten 56

Lagere organisatiekosten 37.054

47.646

Exploitatieresultaat ongunstiger door:

Lagere brutomarge 2.481

Hogere personeelslasten 9.449

Hogere afschrijvingen 4.010

15.940

Hoger exploitatieresultaat 31.706
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Financiële positie

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw stichting gemaakt. Opgemerkt dient te

worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum

aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen 

hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 en per 31 december 2020: 

 

 

€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 39.615 6,8% 30.640 6,2%

Vorderingen en overlopende activa 261.133 44,8% 301.481 61,5%

Liquide middelen 281.896 48,4% 158.148 32,3%

  

582.644 100,0% 490.269 100,0%

Passiva

Stichtingskapitaal 325.586 55,9% 295.725 60,3%

Voorzieningen 5.000 0,9% 0 0,0%

Kortlopende schulden 252.058 43,3% 194.544 39,7%

  

582.644 100,0% 490.269 100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal

wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het

werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

31-12-2021 31-12-2020 Verschil

€ € €

Vorderingen en overlopende activa 261.133 301.481 -40.348

Liquide middelen 281.896 158.148 123.748

543.029 459.629 83.400

Af: Kortlopende schulden -252.058 -194.544 -57.514

Netto-werkkapitaal 290.971 265.085 25.886

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Bestuursverslag

Inleiding

Het jaar 2021 begon met gesloten deuren. Nederland was wederom in lockdown vanwege Covid-19. Alle publieke gebouwen 

waaronder theaters, bibliotheken en horeca waren sinds 14 december 2020 gesloten voor publiek. Pas op 19 mei 2021, ruim 

5 maanden later, kwamen er versoepelingen voor de culturele sector. Vanaf toen kende 2021 een onvoorspelbaar verloop 

van de coronamaatregelen, waarbij mondkapjesplicht, coronatoegangsbewijs, vaste zitplaats, anderhalve meter afstand 

houden en beperkte openingstijden in verschillende combinaties in verschillende periodes van toepassing waren op 

publieksactiviteiten in Podium Islemunda. Helaas eindigde het jaar ook weer in een harde lockdown op 19 december 2021. 

Uiteindelijk is Podium Islemunda in 2021 maar liefst 138 dagen verplicht gesloten geweest. In 2020 waren het 111 dagen – 

verdeeld over drie periodes. 

De impact van de pandemie op Podium Islemunda is groot. Vanwege de lockdown en de coronamaatregelen tijdens 

openstelling is het beoogde aantal activiteiten in 2021 niet gehaald. Ook is het publieksbereik, net als in 2020, fors lager dan 

in het pre-coronajaar 2019. Net als in 2020 konden we niet die laagdrempelige culturele ontmoetingsplek zijn voor jong en 

oud uit IJsselmonde. Spontaan binnenlopen voor een kopje koffie, met vriendinnen naar de film, meedoen aan Open Studio 

of ongedwongen genieten van een concert in een volle zaal zat er helaas niet in. Uiteraard hebben we gedaan wat mogelijk 

was binnen de voortdurend veranderende coronamaatregelen. Maar feit was dat een bezoek aan Podium Islemunda een 

strak georganiseerde operatie werd, met een gezondheidscheck, hygiënemaatregelen, vaste zitplaats op  anderhalve meter 

afstand en een coronatoegangsbewijs.

De theaterzaal, de grootste publieksruimte in het pand, is het grootste deel van het jaar gebruikt voor alle voorstellingen, 

concerten, films en verhuringen. Met de 1,5 meter regel bleven daar dan ook nog maar 36 zitplaatsen over. Dat maakte veel 

activiteiten niet rendabel. Soms werden voorstellingen en films twee keer achter elkaar gespeeld om zodoende een groter 

publieksbereik te krijgen. Elke activiteit vroeg om maatwerk. 

Met noodsteun vanuit de overheid, ruimhartige steun van het Kickstart Cultuurfonds, extra veel omzet uit verhuur in het 

najaar en besparingen hebben we 2021 uiteindelijk toch nog met een positief resultaat weten af te sluiten. 

In dit bestuursverslag kijken we terug op de gang van zaken en het gevoerde beleid in 2021. 
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Programmering

Podium Islemunda werkt met uiteenlopende programmapartners samen om een zo breed en divers mogelijk programma te 

presenteren voor een breed publiek in IJsselmonde. Vaste programmapartners zijn onder andere het Rotterdams 

Wijktheater, Productiehuis Flow, Bibliotheek Rotterdam, Cultuurraad voor Ouderen IJsselmonde, IMPACT en TG De 

Klassieken.  

Naast vaste programmapartners zijn er door het jaar heen uiteenlopende organisaties, individuele makers en wijkinitiatieven 

waarmee op incidentele basis wordt samengewerkt om een zo aansprekend en laagdrempelig mogelijk cultureel programma 

in Podium Islemunda samen te stellen.  

Daarnaast waren er speciale projecten in 2021 zoals Open Up Studio Islemunda, in het kader van het stadsprogramma van 

het Eurovision Songfestival, de Koningsdagspecial in samenwerking met Open Rotterdam en de tentoonstelling “Rotterdam 

een attractie?!” in de foyer. 

In een separaat inhoudelijk jaarverslag staat een uitgebreide beschrijving van het programma van Podium Islemunda van 

2021. 

Marketing & Communicatie

Door de manier van programmeren ligt de eerste verantwoordelijkheid voor publiekswerving bij de programmapartners en 

de incidentele bespelers van ons podium. Deze partners brengen programma én publiek naar Podium Islemunda. Het 

podium zorgt voor de kaartverkoop (online en fysiek) en  brengt het aanbod ook onder de aandacht via eigen 

communicatiekanalen (o.a. website, sociale media). In het voorjaar van 2021 hebben we samen met Friends for Brands een 

nieuwe huisstijl, naam en pay-off ontwikkeld. Islemunda, Podium van IJsselmonde werd Podium Islemunda met als pay-off 

#jemaaktwatmee. Alle communicatiemiddelen zijn opnieuw vormgegeven met de nieuwe huisstijl. De nieuwe website ging in 

juni 2021 live. De rebranding is zeer goed ontvangen.

Eind 2021 is een publieksonderzoek gestart naar de bekendheid en betekenis van Podium Islemunda in IJsselmonde. Het 

onderzoek bestaat uit drie fases: straatinterviews, online enquête en diepte-interviews. In de loop van 2022 wordt het 

onderzoekstraject afgerond.

Verhuur

Podium Islemunda stelt haar ruimtes beschikbaar voor culturele en commerciële verhuur. Hiermee genereren we eigen 

inkomsten en is er omzet voor onze horecapartner. De verhuur is door corona flink onder druk komen te staan. Vanwege de 

lockdown in de eerste maanden van 2021 liepen we veel inkomsten mis. Toen er weer meer mogelijk was vanaf halverwege 

mei zijn er kleinschalige verhuringen geweest in de theaterzaal en studio’s. In het najaar bleek de behoefte aan fysiek 

samenkomen groot. De verloren omzet tijdens de lockdown werd in de maanden september, oktober en november helemaal 

goed gemaakt. Het coronatoegangsbewijs vormde geen belemmering. Een bijzondere verhuring was die van studio het Ei in 

de foyer aan de GGD Rotterdam. In de maanden oktober en november werd deze ruimte gebruikt als vaccinatielocatie.  
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Prestatiecijfers

In ons jaarplan 2021, geschreven in juni 2020, zijn we uitgegaan van een heel jaar lang publiek op 1,5 meter afstand en alle 

activiteiten waar mogelijk in de theaterzaal, de zaal met de grootste capaciteit (max. 36 bij 1,5 meter). De doelstelling van 

8.000 bezoekers/ gebruikers is ruimschoots behaald, maar het aantal betalende bezoekers is ver onder target gebleven. Dat 

heeft te maken met een aanzienlijk minder aantal gerealiseerde voorstellingen en films vanwege de maandenlange sluiting in 

het voorjaar. Het aantal verhuringen en het gebruik van alle studio’s is boven doelstelling uitgekomen en dat verklaart dan 

ook het grote aandeel van niet-betalende bezoekers / gebruikers. 

De bezoekers van de vaccinatielocatie, de expositie in de foyer, de horeca en alle geannuleerde activiteiten vanwege de 

coronamaatregelen zijn niet meegerekend in de tellingen. Ook is het online bereik van een aantal gestreamde activiteiten 

niet meegeteld.

We registreerden 1.809 kaartkopers voor alle voorstellingen, concerten en films waarvoor Podium Islemunda zelf de 

kaartverkoop verzorgde. In 2020 waren dat 2.938 kaarten en in 2019 waren het 8.015 verkochte kaarten. Aldus een daling 

sinds 2019 van 77%. 

Het totaal aantal bezoekers / gebruikers in 2021 is uitgekomen op 9.367. Dat zijn dus alle kaartkopers plus alle bezoekers van 

activiteiten die via verhuur plaatsvonden of gratis toegankelijk waren. Ten opzichte van 2019, toen er nog 30.000 bezoeken 

waren, is dat dus ook een daling van 69%.
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde
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Personeel

Het team bestond eind 2021 uit 7 medewerkers (5,66 fte) met een dienstverband bij de stichting. De functies betreffen 

directeur (1,0 fte), directie-assistent (0,89 fte), administratief medewerker (0,44 fte), evenementencoördinator (0,89 fte), 

hoofd podiumtechniek & gebouw (0.89 fte), allround technicus met beheertaken (0,89 fte) en assistent beheer/techniek 

(0,66 fte). De administratief medewerker en de assistent/beheer techniek hebben in de laatste vier maanden van 2021 

tijdelijk extra uren gekregen (resp. 4 en 6 uur per week) vanwege de druk op de bedrijfsvoering.
Sinds 1 september 2020 volgt Podium Islemunda de CAO Nederlandse Podia op hen van toepassing. Deze stap vloeit voort 

uit de Fair Practice Code die wordt onderschreven door Podium Islemunda. Ondanks de loonkostenstijging die deze stap met 

zich mee heeft gebracht, hecht Podium Islemunda veel waarde aan goed werkgeverschap en committeert zich op deze 

manier aan het vaste team. 

We namen in 2021 afscheid van een medewerker in de functie van coördinator programma & publiek en verwelkomden kort 

daarna een nieuwe medewerker in de functie van evenementencoördinator. De directie-assistent is in 2021 volledig 

gedetacheerd geweest naar Stichting IMPACT-DIY en vervulde daar de rol van projectleider. 

Flexibele medewerkers

Podium Islemunda heeft een klein groepje medewerkers die op zzp-basis ingehuurd worden voor ondersteuning op het 

gebied van bedrijfsleiding, productie, marketing, educatie en talentontwikkeling. In 2021 zijn zzp-ers vooral ingezet voor 

bedrijfsleiding en extra publieksbegeleiding vanwege de coronamaatregelen zoals de gezondheidscheck en de controle van 

het coronatoegangsbewijs. 

Vrijwilligers

In de tweede helft van 2021 hebben we veel hulp gehad van een groep van 9 enthousiaste vrijwilligers. Zij assisteren vooral 

bij de ontvangst van publiek en de kaartcontrole. Ze komen allemaal uit IJsselmonde en zijn daarmee fijne ambassadeurs van 

Podium Islemunda. 

Stagiaires

In 2021 waren bij het team Podiumtechniek & Gebouwbeheer twee stagiaires actief: één van de opleiding “ Podium en 

evenemententechnicus Licht”  van het Grafisch Lyceum Rotterdam en één van de opleiding Facilitymanagement. Voor beide 

stagiaires was het lastig om praktijkervaring op te doen in de periodes van lockdown. 

Twee hbo-studenten Communicatie hebben in 2021 een afstudeerstage-opdracht uitgevoerd bij Podium Islemunda.

Leerlingen van VSO Herenwaard hebben twee keer per week schoonmaakstage in Podium Islemunda. Onder leiding van een 

docent verrichten ze schoonmaakwerkzaamheden in diverse ruimtes. De Smaakmakers zijn leerlingen van VSO Herenwaard 

die de opleiding bedieningsassistent en keukenassistent volgen. Zij draaien op maandag en dinsdag mee in de Brasserie op 

Zuid.  
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Gebouw

Aan de dagelijkse gang van zaken in het gebouw ligt een Beheer en Huishoudelijk Reglement (BHR) ten grondslag. In 2021 is 

er een keer beheeroverleg geweest met de vaste gebruikers van het pand (Bibliotheek IJsselmonde, Rotterdams Wijktheater, 

Brasserie op Zuid en Podium Islemunda). Op de agenda stonden de verschillende corona-protocollen, schoonmaak, alarm, 

BHV en andere gebouw- en gebruikersgerelateerde onderwerpen. In 2021 bleef de scheidingswand tussen bibliotheek en 

foyer/horeca nog gesloten vanwege niet verenigbare coronaprotollen. 

In 2021 zijn een aantal noodzakelijke vervangingen en verbeteringen in het pand doorgevoerd. Allereerst is apparatuur in de 

horecakeuken vervangen. Voor studio 2 is een nieuwe geluidsinstallatie met beamer aangeschaft. Er zijn 10 sensoren, de 

zogenaamde Corona Safety Indicator, aangeschaft die de luchtkwaliteit in de publieksruimtes van ons pand meten. Door het 

scannen van de QR-code op de sensor krijg je direct inzicht in de actuele luchtkwaliteit van de ruimte en volgt een advies. 

Financiën

Podium Islemunda ontving in 2021 een jaarsubsidie van de Gemeente Rotterdam van € 759.000. Overige baten zijn eigen 

inkomsten uit verhuur, kaartverkoop en fondsen. In 2021 bedroegen de eigen inkomsten inclusief coronagerelateerde steun 

€ 233.481. Dat is 24% van de totale baten (€ 992.481). 

Het boekjaar 2021 is met een positief resultaat van € 29.861 afgesloten. Het vrij besteedbaar vermogen van de stichting 

bedraagt per balansdatum 31-12-2021 € 325.586. Van dit bedrag is € 161.156 een algemene reserve en € 164.430 een 

bestemmingsreserve voor noodzakelijke vervangingen en verbeteringen in het pand. 

Van de Gemeente Rotterdam hebben we noodsteun ontvangen voor de maanden januari t/m april 2022. In deze periode 

was Podium Islemunda verplicht gesloten voor publiek. De toegekende noodsteun voor de maanden mei t/m december 2021 

bleek achteraf niet nodig, omdat het verwachte verlies aan huurinkomsten uitbleef. Het Kickstart Cultuurfonds, een tijdelijk 

fonds om de culturele sector financieel te ondersteunen bij het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen aan de 1,5 

meter samenleving, stelde net als in 2020 een steunbedrag aan Podium Islemunda beschikbaar. Met deze bijdrage was er 

voldoende financiële ruimte voor extra publieksbegeleiding, aanschaf van meetapparatuur voor de luchtkwaliteit en een 

wervingscampagne in het najaar. 

Bestuur

In 2021 is één bestuurslid in oktober 2021, aan het einde van zijn eerste termijn van vier jaar, afgetreden. Ultimo 2021 

bestaat het bestuur van de stichting uit vier leden. Het bestuur van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde is onbezoldigd. 

Het bestuur kwam in 2021 vier keer (online) bijeen voor een vergadering: 25 januari, 29 maart, 17 mei en 2 december 2021. 

De agenda van 2021 stond voornamelijk in het teken van de (financiële) impact van corona, de horecafunctie in het pand, 

MJOP en noodzakelijke investeringen in het pand. 

Het bestuur is bewust actief met het naleven van de Governance Code Cultuur voor het bestuur-directie-model. Het bestuur 

heeft samen met de directie op 15 februari 2021 een zelfevaluatie gedaan. In de bestuursvergadering van 29 maart 2021 is 

de opvolging van de zelfevaluatie besproken. Dat betreft het beschrijven van verwachtingen en taken van de 

bestuursfuncties, het uitbreiden van het bestuur met een vijfde bestuurslid met een specifiek profiel, permanente educatie 

van het bestuur inbedden, informele momenten met het team borgen, meer ruimte voor strategieontwikkeling en zorgen 

voor meer ruimte binnen de vergadering voor niet-geagendeerde onderwerpen. 

Op donderdag 15 juli 2021 was er een informeel teamuitje van Podium Islemunda. Het bestuur, de vaste medewerkers, zzp-

ers en vrijwilligers hebben samen Marokkaans gekookt en gegeten bij Stichting Rotterdam Kookt in IJsselmonde. 

Op 25 november 2021 heeft het bestuur een jaargesprek met de directeur gevoerd en daarin voor 2022 een aantal 

prioriteiten meegegeven. 
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Rotterdam

IMPACT

IMPACT is een twee jaar lopend pilot programma voor talentontwikkeling dat is ontstaan binnen Podium Islemunda. 

Gemeente Rotterdam heeft in het kader van de regioportefeuille, NPRZ, subsidie beschikbaar gesteld aan IMPACT voor de 

periode oktober 2019 t/m maart 2022. Voor IMPACT is in 2019 een aparte juridische entiteit opgericht, Stichting IMPACT-

DIY. Het bestuur van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde vormt het bestuur van Stichting IMPACT-DIY. De besturen 

vormen een personele unie. IMPACT maakt zoveel mogelijk gebruik van de kennis, faciliteiten en backoffice van Podium 

Islemunda, uit efficiencyoverwegingen. De subsidie voor IMPACT wordt niet aangewend voor de exploitatie van Podium 

Islemunda.

Vooruitblik 2022

Het jaar 2022 is begonnen met een harde lockdown tot 26 januari.  Eind februari vervielen nagenoeg alle coronaregels voor 

cultuurbezoek, waardoor de culturele sector nagenoeg als vanouds publiek kan ontvangen. Wij verwachten dat de impact 

van de corona-crisis op ons podium in 2022 ook nog voelbaar is, zowel in financiële, organisatorische als inhoudelijke zin. Het 

vertrouwen van het publiek zal teruggewonnen moet worden. Het wegvallen van de jaarlijkse huursuppletie (€ 103.000) 

moet worden opgevangen, de eerder verwachte inkomsten uit fondsen zullen nog uitblijven en de stijging in 

personeelslasten trekten een wissel op de begroting. We houden rekening met een verlies van € 60.755 in 2022.

Het bestuur is zich bewust van een verhoogd risico inzake de continuïteit van de stichting, maar na beoordeling van de 

genoemde risico’s concludeert het bestuur dat een duurzame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk is. Daarom zijn 

de waarderingsgrondslagen gebaseerd op going concern basis. 

De begroting voor 2022 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Balans per 31 december 2021
 (na resultaatbepaling)

     

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

Verbouwingen 18.410  12.365  

Inventaris 21.205  18.275  

 39.615  30.640

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 41.604  40.313  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 18.572  43.083  

Overige vorderingen 102.492  113.992  

Overlopende activa 98.465  104.093  

 261.133  301.481

Liquide middelen

Rekening courant bank 281.785  157.913  

Kasmiddelen 111  235  

 281.896  158.148

  582.644  490.269

31 december 202031 december 2021
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Balans per 31 december 2021
 (na resultaatbepaling)

     

€ € € €

31 december 202031 december 2021

PASSIVA

Stichtingskapitaal

Bestemmingsreserve 164.430  184.430  

Vrij besteedbaar vermogen 161.156   111.295  

 325.586  295.725

Voorzieningen

Voorziening dispuut 5.000  0  

 5.000  0

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 119.121  124.436  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10.069  10.822  

Rekening courant schuld 164   0  

Overige schulden 21.000  7.068  

Overlopende passiva 101.704  52.218  

 252.058  194.544

  582.644  490.269
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Staat van baten en lasten over 2021
 

 Begroting

2021 2021 2020

€ € €

Baten 991.731 932.500 959.000

Activiteitenlasten -118.541 -95.000 -83.329

Bruto-exploitatieresultaat  873.190 837.500 875.671

Personeelslasten 306.614 338.500 297.165

Afschrijvingen 6.663 0 2.653

Huisvestingskosten 480.610 497.035 491.146

Kantoorkosten 14.610 13.300 14.666

Organisatiekosten 33.587 44.700 70.641

Beheerslasten  842.084 893.535 876.271

Exploitatieresultaat  31.106 -56.035 -600

Financiële baten en lasten -1.245 -4.000 -3.383

   

Resultaat voor belastingen  29.861 -60.035 -3.983
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Statutaire vestigingsplaats en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde is feitelijk en statutair gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister

onder nummer 24473630.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële

verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het

voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend

met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf ingebruikneming.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor

het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het stichtingskapitaal waarover de daartoe bevoegde organen zonder

belemmering door wettelijke of staturaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op

betrouwbare wijze is in te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van

de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze

vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief

in de balans opgenomen.

 

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen

de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Bruto-exploitatieresultaat

Het bruto-exploitateresultaat bestaat uit de baten, onder aftrek van de kosten van uitbesteed werk en andere externe

kosten. Hierbij wordt onder baten verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten, na aftrek van

kortingen en over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies en overige 

ontvangsten.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden  ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, danwel waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2021

 

 

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

€ € €

Aanschafwaarde 12.607 20.777 33.384

Cumulatieve afschrijvingen -242 -2.502 -2.744

Boekwaarde per 1 januari 12.365 18.275 30.640

Investeringen 7.531 8.107 15.638

Afschrijvingen -1.487 -5.176 -6.663

Mutaties 6.044 2.931 8.975

Aanschafwaarde 20.138 28.884 49.022

Cumulatieve afschrijvingen -1.729 -7.678 -9.407

Boekwaarde 31 december 18.409 21.206 39.615

Vorderingen en overlopende activa

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Debiteuren   

Handelsdebiteuren 47.457 54.036

Voorziening oninbare debiteuren -5.853 -13.723

41.604 40.313

Er is een voorziening oninbare debiteuren opgenomen voor debiteuren waarvan, als gevolg van de Coronacrisis, het

onzeker is of zij volledig aan hun financiële verplichtingen kunnen gaan voldoen.

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Omzetbelasting 18.572 43.083

18.572 43.083

Overige vorderingen   

Waarborgsom huur pand Gemeente Rotterdam 102.492 102.492

Waarborgsom Werkgeversinstituut 0 11.500

102.492 113.992

Verbouwingen Inventaris Totaal
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2021

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende activa   

Vooruitbetaalde bedragen 98.320 104.093

Overige overlopende activa 145 0

98.465 104.093

Liquide middelen

Rekening courant bank   

ING Bank rekening-courant 92.030 17.952

ING Bank spaarrekening 189.755 139.961

281.785 157.913

Kasmiddelen   

Kas 111 235

111 235

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Stichtingskapitaal

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsreserve 164.430 184.430

Vrij besteedbaar vermogen 161.156 111.295

325.586 295.725

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 184.430 217.285

Onttrekking -20.000 -32.855

Stand per 31 december 164.430 184.430

De stichting houdt de bestemmingsreserve aan voor de noodzakelijke en de te verwachten voor rekening van de stichting

komende vervangingsinvesteringen.

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 111.295 82.423

Uit voorstel resultaatbestemming 29.861 -3.983

Mutatie bestemmingsreserve 20.000 32.855

Stand per 31 december 161.156 111.295

Voorzieningen

Een overzicht van de voorzieningen is onderstaand opgenomen:

€

Stand per 1 januari 0

Dotaties 5.000

Totaal mutaties 5.000

Stand per 31 december 5.000

Er is een dispuut ontstaan; uit voorzichtigheid is hier € 5.000 voor gereserveerd.

Voorziening 

dispuut
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Kortlopende schulden
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Handelscrediteuren 119.121 124.436

119.121 124.436

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 10.069 10.262

Pensioenpremie 0 560

10.069 10.822

Rekening courant schuld

Rekening-courant Stichting IMPACT-DIY 164 0

164 0

Overige schulden

Terug te betalen inzake NOW-regeling 0 7.068

Terug te betalen noodsteun Gemeente Rotterdam 21.000 0

21.000 7.068

Over de periode mei tot en met december 2021 is er noodsteun toegekend door de Gemeente Rotterdam. Achteraf blijkt dat de

stichting het verwachte verlies in deze periode zelf heeft kunnen opvangen, waardoor de stichting geen gebruik hoeft te maken

van de noodsteun.

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Vooruitgefactureerde bedragen 17.880 2.927

Accountants- en administratiekosten 6.422 6.422

Vakantiegeld 11.626 8.190

Vooruitontvangen bedragen 47.000 16.513

Nog te ontvangen inkoopfacturen 12.111 2.968

Reservering vakantiedagen 6.504 7.881

Te versturen creditnota's 0 7.317

Overige overlopende passiva 161 0

101.704 52.218
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

(Meerjarige) financiële rechten en verplichtingen

Huurovereenkomst

De stichting is een huurovereenkomst aangegeaan met de Gemeente Rotterdam voor de huur van het pand aan de

Herenwaard, te Rotterdam. De huurverplichting loopt tot en met november 2026. De huurverplichting voor het komende

jaar bedraagt ca. € 273.000, exclusief btw.

Verhuurdersverplichting

De stichting heeft onderhuurovereenkomsten afgesloten met Van Slype B.V., Stichting Rotterdams Wijktheater en 

Stichting De Bibliotheek Rotterdam.

Werkgeversverplichting

De stichting heeft 5,66 fte in dienst, waarvan 4,33 fte met een dienstverband voor onbepaalde tijd.
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

  Begroting  

2021 2021 2020

€ € €

Baten als tegenprestatie van leveringen   

Opbrengst verhuur en catering derden 151.718 132.000 124.542

Opbrengst publieksinkomsten 7.503 5.000 14.697

 159.221 137.000 139.239

Subsidiebaten   

Jaarsubsidie Gemeente Rotterdam 655.985 647.485 647.485

Huursuppletie Gemeente Rotterdam 103.015 103.015 103.015

 759.000 750.500 750.500

Overige baten

Fondsen 18.750 33.000 0

Ontvangen Noodsteun Gemeente Rotterdam 14.950 0 16.030

Kickstart Cultuurfonds 18.629 9.000 15.696

Fonds Podiumkunsten 11.384 3.000 23.616

Ontvangen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 0 0 4.000

Overige baten 9.797 0 9.919

73.510 45.000 69.261

Activiteitenlasten

Programmering 11.574 46.000 16.361

Uitvoeringskosten 106.967 49.000 66.968

118.541 95.000 83.329

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 253.958 234.780 249.188

Vakantiedagen -1.377 0 7.881

Vakantiegeld 20.517 18.428 19.896

Eindejaarsuitkering 4.189 3.673 2.134

Ontvangen ziekengeld -478 0 0

Doorbelaste lonen en salarissen -65.285 0 -78.235

211.524 256.880 200.864

Gedurende het jaar 2021 waren er gemiddeld 5,66 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In 2020

waren dit 5,44 werknemers.
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

  Begroting  

2021 2021 2020

€ € €

Sociale lasten

Sociale lasten 42.181 39.585 51.722

Premies bedrijfsfondsen 535 0 1.791

42.716 39.585 53.513

Pensioenen

Pensioenen personeel 33.020 28.535 22.625

33.020 28.535 22.625

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoeding 6.538 7.000 7.395

Arbodienst 1.205 650 2.503

Uitvoeringskosten werkgeverschap WGI 0 0 6.819

Kantinekosten 790 0 67

Ziekengeldverzekering 7.730 4.350 0

Onbelaste vergoedingen 0 0 290

Opleidingskosten 0 0 1.336

Overige personeelskosten 3.933 1.500 1.753

Ontvangen inzake Wet Tegemoetkoming Loondomein -842 0 0

19.354 13.500 20.163

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen gebouwen en terreinen 1.487 0 242

Afschrijvingen inventaris 5.176 0 2.411

6.663 0 2.653

Huisvestingskosten

Huur bedrijfshuisvesting 347.747 361.035 352.237

Onderhoud huisvesting 31.266 16.400 21.319

Gas, water en elektra 50.603 63.700 57.879

Schoonmaakkosten 16.636 25.000 20.728

Verzekeringskosten onroerend goed 2.029 0 2.214

Servicekosten 11.905 9.600 10.605

Milieukosten 2.398 2.700 1.686

Gemeentelijke heffingen 5.232 7.000 4.763

Bewakings- en beveiligingskosten 898 1.000 758

Beheerkosten 10.442 10.600 10.546

Overige huisvestingskosten 1.454 0 8.411

480.610 497.035 491.146
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Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde

Rotterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

  Begroting  

2021 2021 2020

€ € €

Kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten 1.394 1.800 1.134

Contributies en abonnementen 2.307 900 928

Kopieerkosten 690 1.100 968

Automatiseringskosten 8.119 6.000 10.769

Overige kantoorkosten 2.100 3.500 867

14.610 13.300 14.666

Organisatiekosten

Adviseringskosten 3.278 6.700 8.205

Accountantskosten 4.080 4.500 4.400

Administratiekosten 9.186 8.000 10.796

Bestuurskosten 2.241 500 2.966

Verzekeringen 12.377 11.000 10.878

Mutatie voorziening oninbare debiteuren -7.870 0 13.723

Dotatie voorziening dispuut 5.000 0 0

Afboeking debiteuren 0 0 8.465

Representatiekosten 4.352 5.500 2.409

Aftrekbeperking voorheffing Omzetbelasting 0 8.500 8.699

Overige algemene kosten 943 0 100

33.587 44.700 70.641

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten rekening courant bank 0 0 228

Rentebaten fiscus 79 0 0

79 0 228

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 863 0 319

Rentelasten fiscus 0 0 481

Kosten webtransacties en pinverkeer 349 4.000 2.528

Overige rentelasten 112 0 283

1.324 4.000 3.611
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Overige toelichting
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Overige toelichting

Accountantsverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring van Accountantskantoor KUBUS Dordrecht.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Het resultaat over 2020 is volledig toegevoegd aan het vrij besteedbare vermogen.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Het resultaat over 2021 zal volledig worden toegevoegd aan het vrij besteedbare vermogen. Dit is reeds verwerkt in de

jaarrekening.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan: het bestuur van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde te Rotterdam 
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 Cultuurwerkplaats IJsselmonde per 31 december 
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare 
regelgeving voor verslaggeving.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   

- de balans per 31 december 2021; 
- de staat van baten en lasten 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:   

�  bestuursverslag.   
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 

Administratie  Belastingen  Loonadministratie  Onlineboekhouden  Accountancy  Bedrijfsadvies

Accountantskantoor

 KUBUS Dor-

Vrieseweg 80A

3311 NX Dordrecht

becon 609663

iban NL04 RABO 0314 5278 18

kvk 67009964

btw NL132660003B01t 088-2349000

e dordrecht@kubus.nl

www.kubusdordrecht.nl 

KUBUS Dordrecht

Vrieseweg 80A
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.  
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare regelgeving voor verslaggeving. In dit kader 
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
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 entiteit; 
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- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

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

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

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Dordrecht, 7 maart 2022 
 
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht, 
 
 
Drs. A.L. Spruit RA 


