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Verslag van het Bestuur

THEATER DE SPEELDOOS BAARN, THEATER EN MEER!

Visie

Missie

Bedreigingen en kansen

Theater de Speeldoos biedt naast een gevarieerd professioneel theater- en filmaanbod ook een podium aan
culturele Baarnse verenigingen en lokale culturele en sociaal maatschappelijke initiatieven. Een professioneel
cultuurhuis waar jong en oud uit alle lagen van de samenleving in een gastvrije, verrassende en inspirerende
omgeving elkaar ontmoeten. Theater de Speeldoos vervult met haar podium een centrale en verbindende rol in
de gemeente Baarn en creëert zo een meerwaarde voor de lokale bevolking. Aangezien het aantal theaters in
omliggende dorpen beperkt is, voorziet Theater de Speeldoos in een regionale behoefte. 

Stichting De Speeldoos

Doelstelling
Stichting De Speeldoos wil het ‘culturele hart’ van de Baarnse samenleving zijn en heeft als doelstelling het
beheer en de exploitatie van het sociaal cultureel centrum en van Theater de Speeldoos Baarn. Wij willen dit
doel bereiken door een gevarieerd programma van onder meer theater, cabaret, muziek, film, live stream opera’s
en toneel, uitgevoerd door professionals en amateurs te bieden. Onze ruimtes in het centrum stellen we ter
beschikking aan (lokale) culturele verenigingen en kunstenaars, door ze aan te bieden voor de verhuur met een
cultureel thema en door hen te faciliteren in aanvullende diensten. 

Het beoefenen en beleven van cultuur in een cultureel inspirerende omgeving heeft een verbindende werking
tussen mensen en bevordert daarmee een gevoel van wederzijdse betrokkenheid. De aanwezigheid van een
theater met een podium voor zowel professionele als amateurkunst levert een meerwaarde op aan het leef- en
vestigingsklimaat van een gemeente, en dient daarmee ook een indirect economisch belang voor die gemeente.
In een snel veranderende samenleving vinden wij het van wezenlijk belang om in dialoog te blijven met de
buitenwereld, en waar nodig dit te vertalen in ons aanbod, daarbij gebruikmakend van de ons ter beschikking
staande middelen en faciliteiten. 

De marges op de voorstellingen zijn geslonken. De risico’s van de programmering liggen nu zowel bij het
impresariaat als bij ons theater. Dit vereist een intensieve inspanning op marketing en publiciteit, om de
bezoekersaantallen op een goed niveau te krijgen. Een veelzijdig aanbod en het stimuleren van extra belevingen
rondom de voorstellingen draagt hieraan bij. 

Stichting de Speeldoos en Stichting Bibliotheken Eemland, locatie Baarn zijn een onderzoek gestart of
samengaan op één locatie in Baarn meerwaarde heeft. Gezamenlijke huisvesting heeft ook tot doel een meer
inhoudelijke samenwerking, waarbij beide organisaties elkaar versterken. Het college van de gemeente Baarn is
enthousiast over het initiatief en heeft haar medewerking verleend aan een haalbaarheidsonderzoek. Medio
2017 zal een Raadsvoorstel gereed zijn. 

De economische ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de sponsorinkomsten. Daar waar vroeger
lokale ondernemers ook in financieel opzicht het theater ondersteunden, loopt dit de laatste jaren terug.
Zichtbaarheid en netwerken zijn van belang om nieuwe sponsoren te werven. Dit doen wij o.a. door het opzetten
van een platform voor de zakelijke markt (Business Inspiratie in de Speeldoos).  
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 Stichting De Speeldoos

Verbindende rol

Interne paragraaf

Begroting 2016

Begroting Exploitatie

2016 2016

Exploitatiebaten 736.702 706.236

Kostprijs van de omzet 414.997 383.631
Lonen en salarissen 281.837 188.895
Sociale lasten 77.448 70.220
Afschrijvingen 16.000 6.595
Overige personeelskosten 160.465 267.585
Huisvestingskosten 114.459 109.201
Kantoorkosten 28.000 42.609
Verkoopkosten 27.100 23.136
Exploitatiekosten 2.850 9.217
Algemene kosten 43.080 44.117

Totaal lasten 1.166.236 1.145.206

Bedrijfsresultaat -429.534 -438.971

Toevoeging aan voorzieningen -10.000 -9.996
Vervangingsfonds 0 10.250
Rentebaten 0 690
Rentelasten 0 -368

Resultaat voor subsidies -439.534 -438.395

Subsidies 419.234 419.234

Mutatie Algemene reserve -20.300 -19.161

Theater de Speeldoos organiseert veel activiteiten om de verbindende rol binnen de gemeente Baarn gestalte te
geven, zoals de culturele nieuwjaarsborrel, het theaterfeest met een buurtborrel, de Cultuurplusdag en de
Baarnse beursvloer. Verschillende organisaties maken gebruik van het theater. Denk hierbij aan de cursussen
van de VolksUniversiteit, lessen en uitvoeringen van theater-, muziek- en dansscholen, eindejaars-voorstellingen
van basisscholen, creatieve bijeenkomsten van de schilderclubs, recreatieve bijeenkomsten van de
bridgevereniging en het Dagkoor Baarn, netwerkbijeenkomsten van de BON en de Open Coffee, exposities en
vernissages van lokale kunstenaars en het faciliteren van lokale culturele initiatieven zoals de Vorstelijke Jazz
avond en lezingen. Eind 2016 is ook Amerpoort met haar dagopvang structurele huurder geworden. Vandaar
ook de ondertitel “Theater en meer”!

Theater de Speeldoos is een stichting, en kent een bestuur bestaande uit drie leden: voorzitter, secretaris en
penningmeester. Dit zijn onbezoldigde functies. Het theater wordt geleid door een directeur, zijnde een interim-
directeur, aangezien de directeur (mevr. F. Boske) al geruime tijd ziek is. Eind 2016 is duidelijk geworden dat ze
niet meer voldoende kan herstellen en dat ze de organisatie gaat verlaten. In 2016 waren 7,1 fte werkzaam bij
het theater. Daarnaast zijn er oproepkrachten beschikbaar voor de horeca, techniek en schoonmaak en wordt er
steeds meer met vrijwilligers gewerkt. 

Hieronder treft u de begroting voor 2016 aan, met ter vergelijking de gerealiseerde cijfers over 2016. 
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 Stichting De Speeldoos

Jaarrekening 2016

Baarn, 25 april 2017

Roel Burgman
Voorzitter a.i.

Hans Scheerder
Penningmeester

Ingrid Brouwer
Secretaris

Theater de Speeldoos heeft 2016 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 29.411. Dit wordt in de 
resultaatverdeling voor € 19.161 onttrokken aan de algemene reserve. Het verschil tussen het begrote en het 
gerealiseerde resultaat bedraagt € 1.139 (positief). 

De omzet van theatervoorstellingen is t.o.v. 2015 aanzienlijk toegenomen door het gevarieerde programma en 
de investering in de promotie en e-mailmarketing software. Het resultaat is echter gedaald door o.a. de 
advieskosten i.v.m. het onderzoek naar de samenwerking met de bibliotheek en de kosten voor garanties voor 
minder goed lopende voorstellingen. 

De marge van de filmvoorstellingen is licht gedaald. De horeca-omzet is toegenomen door de hogere 
bezoekersaantallen en de horeca-arrangementen bij Livestream Opera en Ballet. Dankzij extra Vrienden zijn de 
sponsorbijdragen iets toegenomen. 

De kasstroom is € 61.640 negatief. Dit wordt mede veroorzaakt door aanwending van de voorzieningen 
Werkloosheidsrisico en Groot Onderhoud en investering in o.a. de vervanging van de hoogwerker in de 
theaterzaal. 

De salariskosten zijn ten opzichte van 2015 gedaald door ontvangen ziekte-uitkeringen naar aanleiding van 
langdurige ziekte van de directeur en het vertrek van twee medewerkers door het behalen van de 
pensioengerechtigde leeftijd en het niet verlengen van een tijdelijke overeenkomst. Daarentegen zorgt de inhuur 
van de interim-directeur, vervanging door flexibele medewerkers en de hogere premie voor de 
ziekteverzuimverzekering voor substantiële hogere lasten bij de Overige personeelskosten.

Vanwege de aanwending van de voorziening werkloosheidsrisico in 2016 heeft het bestuur er voor gekozen om 
aan deze voorziening weer te doteren. Gezien de hoogtes van de andere voorzieningen en de 
vervangingsreserve heeft het bestuur in overleg met de accountant in 2016 de dotaties ten behoeve van de 
overige voorzieningen op 0 gezet. Hierdoor ontstaat een noodzakelijke verlichting van het exploitatieresultaat.

Naast de structurele subsidie van de Gemeente Baarn heeft de stichting in 2016 o.a. een sponsorbijdrage 
ontvangen van de Rabobank als hoofdsponsor, de  ING (actie ‘Help Nederland Vooruit’) en De Generaal.  

Deze jaarrekening is in afstemming met de gemeente als een beoordelingsopdracht door MTH Accountants 
uitgevoerd. Het bestuur gaat met de gemeente in gesprek om de statuten van de stichting hierop aan te passen.
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Begroting Exploitatie Begroting Exploitatie

2017 2016 2016 2015

Exploitatiebaten 683.898 706.236 736.702 603.942

Kostprijs van de omzet 366.011 383.631 414.997 314.274
Lonen en salarissen 205.894 188.895 281.837 253.940
Sociale lasten 56.770 70.220 77.448 88.495
Afschrijvingen 6.600 6.595 16.000 6.877
Overige personeelskosten 271.738 267.585 160.465 167.661
Huisvestingskosten 117.388 109.201 114.459 106.845
Kantoorkosten 30.140 42.609 28.000 96.927
Verkoopkosten 23.900 23.136 27.100 19.533
Exploitatiekosten 4.500 9.217 2.850 5.205
Algemene kosten 37.250 44.117 43.080 42.485

Totaal lasten 1.120.191 1.145.206 1.166.236 1.102.242

Bedrijfsresultaat -436.293 -438.971 -429.534 -498.300

Toevoeging aan voorzieningen -5.000 -9.996 -10.000 0
Vervangingsfonds 0 10.250 0 57.733
Rentebaten 0 690 0 2.218
Rentelasten 0 -368 0 0

Resultaat voor subsidies -441.293 -438.395 -439.534 -438.349

Subsidies 424.265 419.234 419.234 418.083

Mutatie Algemene reserve -17.028 -19.161 -20.300 -20.266

Stichting De Speeldoos

Vergelijkend overzicht tussen Exploitatie 2016 met Begroting 2016 en Exploitatie 2015.

7/24



Stichting De Speeldoos
Jaarrekening 2016

JAARREKENING

8/24



 

Balans per 31 december 2016
(na resultaatverdeling)

ACTIVA
€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris 24.487 25.910

24.487 25.910

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2.698 2.327

Vorderingen
Debiteuren 14.149 13.565
Belastingen en sociale verzekeringen 8.721 11.045
Overige vorderingen en overlopende activa 18.422 24.750

41.291 49.360

Liquide middelen 268.866 330.506

337.342 408.103

Stichting De Speeldoos

31 december 2016 31 december 2015

Jaarrekening 2016
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 Stichting De Speeldoos
Jaarrekening 2016

PASSIVA
€ € € €

STICHTINGVERMOGEN

Algemene reserve -195.685 -176.524
Vervangingsreserve 82.738 92.988

Totaal stichtingsvermogen -112.946 -83.536

VOORZIENINGEN 208.629 239.841

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 32.189 39.888
Belastingen en sociale verzekeringen 18.337 16.276
Overige schulden en overlopende passiva 191.134 195.634

241.660 251.798

337.342 408.103

0

31 december 2016 31 december 2015
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€ € € €

Exploitatiebaten 706.236 603.942

Exploitatielasten 383.631 314.274
Lonen en salarissen 188.895 253.940
Sociale lasten 70.220 88.495
Afschrijvingen 6.595 6.877
Overige bedrijfskosten 495.865 438.656

Som der bedrijfslasten 1.145.206 1.102.242

Bedrijfsresultaat -438.970 -498.300

Dotaties aan voorzieningen -9.996 0
Rentebaten 690 2.218
Rentelasten -368 0

-9.674 2.218

Resultaat voor subsidies -448.645 -496.082

Subsidies 419.234 418.083

Exploitatieresultaat -29.411 -77.999

Resultaatverdeling
Vervangingsreserve -10.250 -57.733
Algemene reserve -19.161 -20.265

0 0

Stichting De Speeldoos

2016 2015

Exploitatierekening over 2016

Jaarrekening 2016
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€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -448.966 -498.300
Ontvangen subsidie 419.234 418.083
Afschrijvingen 6.595 6.877
Mutatie voorzieningen -31.212 0

-24.617 6.877
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden -371 1.168
Vorderingen 8.069 18.727
Kortlopende schulden (exclusief bancaire kredieten) -10.139 -22.388

-2.441 -2.493

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -56.790 -75.833

Interest 322 2.218

322 2.218

Kasstroom uit operationele activiteiten -56.468 -73.615

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -5.171 0
Onttrekking aan Vervangingsfonds 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.171 0

Mutatie geldmiddelen -61.639 -73.615

Stichting De Speeldoos

2016

Kasstroomoverzicht over 2016

Jaarrekening 2016

2015
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Algemene toelichting

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Continuïteit

Materiële vaste activa

Voorraden

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderings-
grondslag is vermeld.

Stichting De Speeldoos

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het overzicht
bestaan uit de liquide middelen en het onder de kortlopende schulden opgenomen bankkrediet.
Ontvangen en betaalde rente wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met eigen grondslagen, die in overeenstemming zijn
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Jaarrekening 2016

Het Stichtingsvermogen bedraagt per 31 december 2016 negatief € 112.946 (2015: negatief € 83.536).
Het exploitatieresultaat over 2016 bedroeg € 29.411 negatief (2015: € 77.999 negatief). De kasstroom
is in 2016 negatief: € 61.640 (2015: € 73.615 negatief), mede veroorzaakt door aanwending van de
voorzieningen Werkloosheidsrisico en Groot Onderhoud en investering in o.a. de vervanging van de
hoogwerker in de theaterzaal.

Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid over de continuïteit van de Stichting. Het
bestuur is zich bewust van de noodzaak om fundamentele wijzigingen door te gaan voeren. Ze heeft
hiertoe sinds twee jaar een transitieproces ingezet. Medio 2017 zal een nieuw meerjarenbeleidsplan
antwoorden moeten geven op een fundamenteel gezondere toekomst voor de stichting. Een belangrijk
onderdeel hierbij is het voorgenomen besluit van de gemeente om de bibliotheek te gaan huisvesten
aan de Rembrandtlaan. Hierdoor zal de stichting een goede financiële basis kunnen creëren.

Verder heeft de stichting voor de komende vijf jaar een intentieverklaring getekend met Amerpoort voor
de verhuur van een ruimte voor cliënten met een verstandelijke beperking (dagbesteding). Dankzij deze
extra verhuurinkomsten verwacht de stichting dat ze de komende jaren een positief exploitatieresultaat
kan gaan behalen. Hierdoor kan vanuit operationele activiteiten het werkkapitaal worden verbeterd.

Gedurende deze periode is Stichting de Speeldoos afhankelijk van de structurele subsidie van de
Gemeente Baarn. Mede op basis van de ervaring in de afgelopen jaren is de verwachting
gerechtvaardigd dat deze ondersteuning behouden kan blijven. Gezien het voorgaande is voortzetting
van de activiteiten niet onmogelijk. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteit.

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde, rekening houdend met
incourantheid. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
van de afschrijvingen. De afschrijvingen geschieden op lineaire basis en worden berekend over de
verwachte gebruiksduur. 
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 Stichting De Speeldoos
Jaarrekening 2016

Vorderingen

Vervangingsreserve

Voorzieningen

Schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Exploitatiebaten

Exploitatielasten

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een voorziening
wegens mogelijke oninbaarheid opgenomen. De voorziening wordt individueel bepaald.

De vervangingsreserve gevormd ten behoeve van de realisatie van toekomstige bestemmingen. De
benodigde reserve wordt lineair opgebouwd.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij gerealiseerd zijn, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Onder de exploitatie baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
exclusief omzetbelasting.

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

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van verwachte gebruiksduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. tenzij anders vermeld worden voorzieningen
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Aanschafwaarde per 1 januari 57.969 57.969
Cumulatieve afschrijvingen -32.060 -25.183

Boekwaarde per 1 januari 25.910 32.787
Investeringen 5.171 0
Afschrijvingen -6.595 -6.877

Boekwaarde per 31 december 24.487 25.910

Inventaris 6,7% - 20%

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 31-12-16 31-12-15

Voorraad Buffet 2.699 2.327

2.699 2.327

Vorderingen

Debiteuren 31-12-16 31-12-15

Nominale waarde van de vorderingen 14.149 15.008

Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid 0 -1.443

14.149 13.565

Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Stichting De Speeldoos

Toelichting op de Balans per 31 december 2016

De op jaarbasis gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:

Jaarrekening 2016

31 december 2016 31 december 2015
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 Stichting De Speeldoos
Jaarrekening 2016

Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-16 31-12-15

Omzetbelasting 8.721 11.045

8.721 11.045

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-16 31-12-15

Overige vorderingen 2.943 13.770
Vooruitbetaalde kosten 10.821 10.150
Munten koffiemachine 141 830
Verzilverde podiumkaarten 4.516 0

18.422 24.750

Liquide middelen 31-12-16 31-12-15

Rabobank 256.349 321.921
Kruisposten 3.478 4.283
Kas 6.248 4.302

268.866 330.506

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA

STICHTINGVERMOGEN

Algemene reserve 31-12-16 31-12-15

Stand per 1 januari -176.524 -156.258
Mutatie verslagjaar -19.161 -20.266

Stand per 31 december -195.685 -176.524

BESTEMMINGSRESERVES 31-12-16 31-12-15

Vervangingsreserve 82.738 92.988

82.738 92.988

Vervangingsreserve 31-12-16 31-12-15

Stand per 1 januari 92.988 150.721
Dotatie boekjaar 0 9.996
Onttrekking boekjaar -10.250 -67.728

Stand per 31 december 82.738 92.988

VOORZIENINGEN 31-12-16 31-12-15

Voorziening renovaties 50.242 50.242
Voorziening werkloosheidsrisico 74.408 100.340
Voorziening extern groot onderhoud 83.979 89.259

208.629 239.841

Stichting De Speeldoos
Jaarrekening 2016

Vanuit de Vervangingsreserve worden aanschaffingen gedaan voor vervanging van inventaris en
technische installaties van de zalen, de kantoorruimten en de foyers. Omdat de hoogwerker in de
theaterzaal niet meer voldeed aan de huidige Arbo-eisen en aan slijtage onderhevig was, is deze in 2016
vervangen door een zelfrijdende hoogwerker. Ook is de koffieautomaat in het kleine café en een laptop
vervangen.
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 Stichting De Speeldoos
Jaarrekening 2016

Voorziening renovaties 31-12-16 31-12-15

Stand per 1 januari 50.242 50.242
Aanwending boekjaar 0 0

Stand per 31 december 50.242 50.242

Voorziening werkloosheidsrisico 31-12-16 31-12-15

Stand per 1 januari 100.340 100.340
Dotatie boekjaar 9.996 0
Aanwending boekjaar -35.928 0

Stand per 31 december 74.408 100.340

Voorziening extern groot onderhoud 31-12-16 31-12-15

Stand per 1 januari 89.259 89.259
Dotatie ten laste van resultaat 0 0
Aanwending -5.280 0

Stand per 31 december 83.979 89.259

In 2011 is een aanvang gemaakt met de renovatie waarbij het meubilair en de stoffering van de
theaterzaal zijn vervangen en de foyers zijn gerenoveerd. De overige zalen passen niet bij meer bij de
wensen van de gebruikers en zijn niet in overeenstemming met de uitstraling van het theater. De
gewenste renovaties zijn tijdelijk uitgesteld in verband met de mogelijke gezamenlijke huisvesting van de
Stichting en Bibliotheek Eemland. De kleine theaterzaal zal de komende jaren wel gerenoveerd worden
om een extra functionele ruimte te creëren.

De stichting is eigen risico drager voor de WW. Na beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een
van de medewerkers is de stichting verantwoordelijk voor het betalen van de WW-uitkering. De
voorziening Werkloosheidsrisico dient ter dekking van dit risico.

Na het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van een van haar medewerkers, heeft de stichting de
voorziening in 2016 moeten aanwenden. Reden om in 2016 ook weer te doteren aan deze voorziening.

Stichting de Speeldoos is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw. Ze heeft door Bureau Bos
eind 2016 een meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. De vervanging van het dak is uitgesteld in
verband met mogelijke gezamenlijke huisvesting van de Stichting en Bibliotheek Eemland. Reparatie is
echter op korte termijn noodzakelijk.
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 Stichting De Speeldoos
Jaarrekening 2016

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 31-12-16 31-12-15

Crediteuren 32.189 39.888

32.189 39.888

Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-16 31-12-15

Loonheffing 18.337 12.323
Pensioenpremies 0 3.953

18.337 16.276

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-16 31-12-15

Te betalen vakantiegeld en dagen 32.774 54.898
Voorverkopen voorstellingen 119.844 114.324
Te betalen posten 26.516 16.912
Accountantskosten 12.000 9.500

191.134 195.634

Huurovereenkomsten
Stichting de Speeldoos huurt van de gemeente Baarn het onroerend goed onder de verplichting om zelf
voor het onderhoud van het gebouw zorg te dragen. De jaarhuur bedraagt afgerond € 68.060 en wordt
jaarlijks geïndexeerd mits de subsidie ook geïndexeerd wordt. 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
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Exploitatiebaten 2016 2015

Theatervoorstellingen 326.228 251.621
Filmvoorstellingen 59.865 75.380
Omzet gebruik zalen 75.425 67.507
Omzet Buffet 183.010 163.084
Diverse opbrengsten 35.820 21.589
Sponsorbijdragen 25.888 24.761

Netto omzet 706.236 603.942

Kostprijs van de omzet 2016 2015

Kosten Programmablad 23.797 20.157
Kosten Programmering 0 6.250
Kosten gezelschappen en impressariaten 259.558 169.973
Kosten Filmvoorstellingen 30.286 44.158
Kosten inzake verhuur 695 2.190
Kostprijs Buffet 62.233 54.075
Culturele activiteiten 6.032 17.068
Kosten Sponsoring 1.030 403

383.631 314.274

Theatervoorstellingen 2016 2015

Opbrengst uit kaartverkoop 326.228 251.621
Aandeel gezelschappen en impresariaten 259.558 169.973

Aandeel voor De Speeldoos 66.670 81.648
Kostprijs van de voorstellingen -23.797 -26.407

Resultaat Theatervoorstellingen 42.874 55.241

Filmvoorstellingen 2016 2015

Opbrengst uit kaartverkoop 59.865 75.380
Kostprijs filmvoorstellingen -30.286 -44.158

Resultaat Filmvoorstellingen 29.579 31.221

Stichting De Speeldoos

2016
2015

Toelichting op de Exploitatierekening over 2016

Jaarrekening 2016
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 Stichting De Speeldoos

2016
2015

Jaarrekening 2016

Buffet 2016 2015

Opbrengst Buffet 183.010 163.084
Kostprijs Buffet -62.233 -54.075

Resultaat Buffet 120.776 109.009

Lonen en salarissen 2016 2015

Bruto lonen 245.665 309.551
Ziekengelduitkering -63.263 -81.489
Vakantiegeld en -dagen 6.492 25.878

188.895 253.940

2016 2015
5,1 7,9

Sociale lasten 2016 2015

Sociale lasten 38.057 30.267
Pensioenlasten 32.163 58.229

70.220 88.495

Afschrijvingen 2016 2015

Materiële vaste activa 6.595 6.877

6.595 6.877

Het gemiddeld aantal werknemers (FTE) bedraagt:
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 Stichting De Speeldoos

2016
2015

Jaarrekening 2016

Overige bedrijfskosten 2016 2015

Overige personeelskosten 267.585 167.661
Huisvestingskosten 109.201 106.845
Kantoorkosten 42.609 96.927
Verkoopkosten 23.136 19.533
Exploitatiekosten 9.217 5.205
Algemene kosten 44.117 42.485

495.865 438.656

Overige personeelskosten 2016 2015

Flexibel personeel 238.555 146.320
Ziekteverzuimverzekering 19.645 13.880
Overige personeelskosten 3.202 1.429
Cursussen personeel 1.332 676
Reiskosten 3.126 3.733
Kantinekosten 1.724 1.624

267.585 167.661

Huisvestingskosten 2016 2015

Huur 68.059 64.755
Gas, water en licht 19.924 22.950
Schoonmaakartikelen 7.601 7.556
Beveiliging 397 471
Onderhoud gebouw 8.251 6.934
Heffingen en belastingen 4.036 3.844
Kleine aanschaffingen 933             335

109.201 106.845

Kantoorkosten 2016 2015

Kantoorkosten 6.027 4.138
Telefoon 7.690 6.721
Uitgaven vervangingsfonds 11.933 69.425
Automatiseringskosten 8.596 8.926
Contributies en abonnementen 6.384 6.974
Kosten website 1.978 743

42.609 96.927
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 Stichting De Speeldoos

2016
2015

Jaarrekening 2016

Verkoopkosten 2016 2015

Reclame en advertenties 21.602 18.474
Representatiekosten 1.333 1.059

22.935 19.533
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 201 0

23.136 19.533

Exploitatiekosten 2016 2015

Onderhoud installaties en inventaris 4.066 2.491
Huishoudkosten Buffet 1.268 562
Aankopen techniek 3.743 2.087
Bedrijfskleding 140 65

9.217 5.205

Algemene kosten 2016 2015

Advieskosten 0 0
Accountantskosten 12.000 11.745
Verzekeringen 6.391 6.393
Kosten salarisadministratie 1.980 1.889
Overige algemene kosten 6.301 4.419
Bestuurskosten 0 922
Administratiekosten 17.446 17.117

44.117 42.485

Voorzieningen 2016 2015

Dotatie voorziening werkloosheidsrisico -9.996 0
Dotatie extern groot onderhoud 0 0

-9.996 0
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 Stichting De Speeldoos

2016
2015

Jaarrekening 2016

Rentebaten 2016 2015

Rentebaten bank 690 2.218

690 2.218

Rentelasten 2016 2015

Boete belastingdienst -368 0

-368 0

Subsidies 2016 2015

Subsidies 419.234 418.083

419.234 418.083

Baarn, 25 april 2017

I. Brouwer - Dam R. Burgman J.B.M. Scheerder
Sectetaris Voorzitter a.i. Penningmeester
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Op alle diensten van MTH zijn Algemene Voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij het 
Handelsregister onder nummer 39095983. De Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op www.mth.nl.  

 
 

 

     

 

Opdracht 

Wij hebben de in dit rapport  opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting de Speeldoos te Baarn beoordeeld. Deze 

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016 met de toelichting, 

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 

dient weer te geven in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen. Het Bestuur 

is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij 

hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 

2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 

geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te 

concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van 

zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen 

bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot 

de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.  

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 

uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting de 

Speeldoos per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de door de stichting 

gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.  

 

MTH  accountants & adviseurs  B.V. 
Luitenant Generaal van Heutszlaan 10, 

3743 JN  BAARN 
Postbus 197, 3740 AD  Baarn 

+31 (0)35 526 22 64 
baarn@mth.nl 

www.mth.nl 
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Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit 

Wij vestigen de aandacht op punt ‘Continuïteit’ in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat 

Stichting de Speeldoos per 31 december 2016 een negatief eigen vermogen kent van ad EUR 112.946 en dat per 

31 december 2016 sprake is van een negatief exploitatieresultaat van EUR 29.411. Deze condities, samen met 

andere omstandigheden zoals uiteengezet in punt ‘Continuïteit’, duiden op het bestaan van onzekerheid van 

materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van 

de entiteit. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie.  

 

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring 

Zonder afbreuk te doen aan onze conclusie vestigen wij de aandacht op de toelichting waarin de basis voor 

financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening 2016 van Stichting de Speeldoos is opgesteld door het 

bestuur met als doel het bestuur in staat te stellen te voldoen aan statutaire bepalingen. Hierdoor is de jaarrekening 

mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor 

Stichting de Speeldoos, haar bestuur en leden en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door 

anderen.  

 

Bussum, 25 april 2017 

MTH accountants & adviseurs B.V. 

 

Was getekend 

 

drs. M. Thoben RA 

 
 

  
 


