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Een moeilijk en ambivalent jaar
2016 was voor onze organisatie een moeilijk jaar. 

Allereerst vanwege de ziekte en het overlijden van Anne Marie Kalkman, onze directeur/bestuurder. 

Na een ziekbed van 5 maanden en een intensieve therapie, die helaas niet is aangeslagen, is zij aan 

haar ziekte overleden op 19 juni 2016.

In een zeer druk bezochte bijeenkomst in haar geliefde Stadsschouwburg hebben we van haar 

afscheid genomen met een warme terugblik op de vier jaar waarin zij van grote betekenis is 

geweest voor de ontwikkeling van onze beide podia. We missen haar en zullen haar blijvend in onze 

herinnering houden.

Daarnaast had de organisatie vooral op het gebied van de commerciële exploitatie een moeilijke 

tijd. De horeca en verhuur zijn in 2015 overgenomen van een externe cateraar in eigen beheer. 

Tegenvallende omzetten, wisselende kwaliteit, negatieve recensies in de pers, drie wisselingen in 

het management van de afdeling hebben niet bijgedragen aan het succes van de afdeling. We 

komen daar in de loop van dit verslag nog op terug.

Ook waren er veel wisselingen in de personele samenstelling van ons bedrijf, die tot de nodige 

onrust in de organisatie hebben geleid.

Maar we kijken daarentegen met een goed gevoel terug op onze culturele prestaties.

Programmering
De programmering van de beide podia, de culturele verhuur aan externe culturele klanten zijn in dit 

verslagjaar boven verwachting positief uitgevallen, zowel artistiek, als financieel.

Stadsschouwburg
De programmering heeft de afgelopen jaren een frisse impuls gekregen; we zijn een schouwburg 

met een brede programmering, maar vanaf 2015 zijn we echt gaan profileren op toneel, dans, 

opera en klassieke muziek. 2016 was het jaar waarin deze programmeringslijn nog meer tot 

wasdom kwam. Een mooi voorbeeld is de intensieve samenwerking met Scapino Ballet Rotterdam. 

Dit jaar stonden ze voor de eerste keer - per productie - twee dagen in Nijmegen. Een experiment 

dat goed is bevallen. Met bijna 60% zaalbezetting voor zowel Pablo als Holland & Le Chat Noir 

zien we dat meerdaagse bespeling een positieve uitwerking heeft op publieksbereik. Uit de focus 

op o.a. dans is ook de danscursus voortgekomen. Deze startte dit seizoen met 30 cursisten. De 

reacties van publiek zijn positief; de verdieping rondom de voorstelling wordt enorm gewaardeerd. 

Volgend jaar breiden we het cursusaanbod dan ook uit met (naast dans) een cursus rondom toneel 

en klassieke muziek.

Dit jaar zijn we er ook in geslaagd een groot aantal voorstellingen bij te boeken gedurende het 

seizoen. Hans Teeuwen en Theo Maassen kwamen langs, voor Pieter Derks konden we een extra 

dag bijboeken en ook het intieme Shakespeare by heart diende zich later in het seizoen aan. 

We hebben een goed toneelseizoen gedraaid. Door steeds meer artistiek interessant aanbod 

te tonen en wat minder gemakkelijk, commercieel programma, zien we dat het aanbod steeds 

beter aansluit bij de wensen van het Nijmeegse publiek. Met ruim 37% zaalbezetting voor ons 

toneelaanbod haalden we een twee procent hogere gemiddelde bezettingsgraad dan het jaar 

daarvoor.

1. Inleiding en terugblik

De Vereeniging
Zoals in het Strategisch Beleidsplan 2014-2018 staat beschreven, streven we ernaar De 

Vereeniging weer als muziektempel van Gelderland op de kaart te zetten. Met ingang van ons 

Jubileum seizoen ‘15-‘16 hebben wij een start gemaakt met de ‘wederopbouw’ van onze klassieke 

muziekprogrammering. 

Het aanbod werd tot dan toe voornamelijk door onze vaste huurders Het Gelders Orkest (HGO) 

en de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK) verzorgd, die in een vast publiek voorzien 

met hun symfonische en kamermuzikale programmering. De klassieke muziekprogrammering 

waarin De Vereeniging voorzag was toe aan een uitbreiding en aansluiting bij het veelzijdige 

aanbod dat een concertzaal van deze statuur vandaag de dag kan en moet bieden. Maar het leek 

bovenal ernstig te kort te schieten in een eigenzinnige stad als Nijmegen: een hoogopgeleide en 

anarchistische stad die qua aanbod om veel meer avontuur leek te vragen.

Vanaf seizoen 15-16 hebben wij dan ook geïnvesteerd in de opbouw van een eigen, vanuit De 

Vereeniging geïnitieerde programmeringslijn. Dit houdt in dat wij het bestaande aanbod van het 

HGO en de NSvK omarmen, maar aanvullend een 20-tal, op diverse wijze vernieuwende klassieke 

concerten hebben geprogrammeerd. Daarbij hebben we ons gericht op avontuurlijke programma’s 

van hoge artistieke kwaliteit met verbindingen naar andere genres en disciplines, die recht doen 

aan het muzikale aanbod en de nieuwe presentatievormen van vandaag de dag. Dit betekent 

dat er ook steeds meer aandacht wordt besteed aan secundaire factoren die de concerten 

toegankelijker maken, zoals bijvoorbeeld lengte van de concerten en het werken met een flexibele 

opstelling van de musici en publiek. 

Zo stonden in 2016 onder meer de volgende concerten op het programma: 

•   de alternatieve paasvoorstelling Sarah’s Passion door het bij uitstek interdisciplinair werkende 

gezelschap Silbersee; 

•  het muziek theatrale programma De Storm door het Nederlands Kamerkoor en Hadewych 

Minnis; 

•  de indrukwekkende en zelden te horen Missa Solemnis door het Orkest van de Achttiende eeuw 

en Capella Amsterdam; 

•  een spetterende vertolking van Reichs Music for 18 Musicians door de gezelschappen 

Asko|Schönberg, Slagwerk Den Haag en Wishfull Singing; 

•  het muzikale college rondom de Goldberg Variaties door pianist Jan-Willem Rozenboom; een 

sfeervol kerstconcert door de Holland Baroque. 

•  Ook zetten we onze kinderconcerten voort, met onder andere de succesvolle Orkaan productie 

Cellostorm door het Cello8ctet Amsterdam. 

•  Tevens namen wij als Vereeniging weer deel aan de Dutch Classical Talent –tour, waarin 

jong afgestudeerde musici na selectie door een vakjury een coaching traject doorlopen dat 

resulteert in een concerttour langs Nederlandse concertzalen.

Naast deze programmering heeft de organisatie een vervolgstap gezet op het gebied van 

vernieuwende formules voor nieuwe doelgroepen. Zo hebben we in samenwerking met Het Gelders 

Orkest en het Nationaal Jeugd Orkest in januari 2016 een eerste pilot gedaan voor een geheel door 

ons zelf ontwikkelde nieuwe formule voor 40+ ers. Deze eerste editie (I Feel) zal in 2017 een vervolg 
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krijgen met het programma Amaro’s symfonische keukengeheimen. Aanvullend op deze nieuwe 

vormen heeft De Vereeniging haar samenwerking met 24Classics voortgezet. Zo werd binnen het 

Theaterweekend (jan 2016) een programma met klassieke hits gepresenteerd, een gelegenheid 

waarmee door de enorme landelijke campagne een groot nieuw publiek werd bereikt. Ook is De 

Vereeniging met 24Classics een samenwerking aangegaan door de landelijke Happy Bachdag ook in 

de stad Nijmegen te organiseren. 

Tenslotte organiseerden we in samenwerking met de Vrienden van De Vereeniging het eerste 

Podium voor de Stad, een speciaal evenement waarin De Vereeniging podium geeft aan 

semiprofessionele en amateurmusici in de stad. Gezien het succes van deze dag zullen wij dit als 

jaarlijks terugkerend evenement voortzetten.

Horeca en externe verhuur
Hierboven is al aangegeven, dat deze afdeling niet de verwachte kwaliteit en financiële opbrengst 

heeft geleverd als verwacht.

Na een vliegende start in 2015 liepen de bezoekersaantallen van het restaurant sterk terug. We 

konden niet de kwaliteit leveren, die het publiek en wijzelf verwachtten. Met het vertrekken van 

de externe cateraar raakten we ook een aantal jaarlijks terugkerende grote klanten kwijt. Ook 

de komst van Cinemec en Van Der Valk zorgde voor een stevige concurrentie, waardoor onze 

omzetten achterbleven. De organisatie van de afdeling was echter ingericht op in 2015 begroot 

niveau, dus inclusief de daarbij horende kosten. Er was geen gezonde balans tussen baten en 

lasten.

Renovatie Vereeniging
Het hele jaar is druk gewerkt aan de planvorming voor de derde fase van de renovatie van De 

Vereeniging. De architect heeft op basis van het PVE van de organisatie een totaal nieuw ontwerp 

gemaakt voor de backstage voorziening. Rondom het podium laat het ontwerp een nieuw verblijfs- 

en werkgebied zien voor artiesten en technici. Als het ontwerp gerealiseerd wordt is ook deze 

zijde van het gebouw, waar we onze artistieke gasten ontvangen weer voor de komende decennia 

toegerust. 

Ook is verder ontworpen aan die delen van het masterplan, waarvoor in de eerste twee fases te 

weinig financiële middelen waren. Deze zijn in een dergelijk stadium van ontwerp gebracht, dat ze 

te realiseren zijn, als er financiële middelen gevonden worden.

Voor de realisering van de backstage voorziening is 4,6 mio nodig en nog eens 4 mio voor de overige 

nog te realiseren delen uit het masterplan. Voor de backstage is het grootste deel al gereserveerd 

door de gemeente Nijmegen. Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op de provincie 

Gelderland en particuliere fondsen, evenals voor de overige 4 mio. Naar verwachting komt er medio 

2017 duidelijkheid over het beschikbare budget en kan de verbouwing beginnen medio 2018.

Financiën
Financieel blijft onze organisatie te kwetsbaar. Ons landelijk Theater Analyse Systeem (zie 

paragraaf 7) laat de schrikbarende verschillen in het subsidiëren van onze twee podia met vijf 

vergelijkbare collega’s zien, die gemiddeld meer dan twee keer meer subsidie per inwoner mogen 

ontvangen dan de Stadsschouwburg en De Vereeniging. Daarentegen zijn onze prestaties in 

vergelijking met onze collega instellingen weer substantieel groter (bezoekersaantallen en 

gemiddelde zaalbezetting). Goed ondernemerschap? Jazeker, maar wel met te grote risico’s voor 

de toekomst. De organisatie is té afhankelijk van haar rendementen uit (1) voorstellingen en (2) 

horeca en verhuur. Dat zou niet zo moeten zijn:

Allereerst is de organisatie daarmee te kwetsbaar bij tegenvallende resultaten uit de commerciële 

markt. Feitelijk niet de corebusiness van ons bedrijf, maar in toenemende mate, naast de 

noodzakelijke aanvulling op onze culturele doelstelling, ook onontbeerlijk als directe inkomstenbron 

om onze culturele doelstelling financieel mogelijk te maken. 2016 laat op dit gebied een 

tegenvallend resultaat zien en dat brengt gelijk onze financiële reserve op een nulpunt. Dat is óver 

de grens van een financieel gezonde organisatie.

De programmering (recette minus uitkoopsommen) laat een positief resultaat zien van  

€ 500.000. In vergelijking met onze collega instellingen uit de benchmark is dit een buitensporig 

groot positief saldo. Deze halen een gemiddeld positief saldo van € 40.000. 

Dat grote positief saldo hebben we nodig, om onze exploitatie rond te krijgen. Het gevolg 

daarvan is, dat we te behoedzaam moeten programmeren en te grote risico’s moeten mijden. 

Zeker op het gebied van de klassieke muziek is dat onacceptabel. Maar ook artistiek interessante 

theaterprojecten, die een te groot financieel risico met zich mee brengen, mijden we daardoor. Dat 

is voor ons artistieke profiel in cultuurstad Nijmegen fnuikend.

In toenemende mate worden we gevraagd deel te nemen aan stedelijke projecten, zoals 

programmeren in het openluchttheater en deelname aan festivals en manifestaties. Dat doen we 

graag. We verbinden ons graag met de stad. Maar ook daar moeten we terughoudender zijn, dan 

we zouden willen. En ook dat is belemmerend voor de ontwikkeling van ons profiel.

We zijn dan ook van plan in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hernieuwd 

aandacht te vragen voor de te geringe bijdrage vanuit de lokale overheid in relatie tot de door ons 

en anderen gewenste output. Dit tij moet gekeerd worden.

Desondanks blijven wij met volle energie en passie werken aan onze culturele missie en sluiten we 

het jaar 2016 af met een gemengd gevoel: verheugd over onze culturele resultaten, maar erg veel 

zorgen over de financiële toekomst en een stevig negatief financieel resultaat.

Bart Vaessen

Directeur/bestuurder a.i.
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Beleidsplan
In het beleidsplan 2014–2018 van de Stadsschouwburg en De Vereeniging zijn missie en visie als 

volgt geformuleerd:

Missie
Een in de stad en regio sterk aanwezige organisatie met twee prachtige podia voor muziek, 

theater, dans en een brede maatschappelijke functie. Uitgaanscentra van de stad, gekoppeld aan 

allure, gastvrijheid, professionaliteit, innovatie en regionale aantrekkingskracht. Waar de bezoeker 

centraal staat en wordt verleid en geprikkeld. Waar een avond uit een beleving is, met een hoog 

kwaliteit- en serviceniveau. Een Stadsschouwburg en Concertgebouw waar Nijmegen en haar 

inwoners trots op kunnen zijn.

Visie
In 2018 hebben de Stadsschouwburg en De Vereeniging een open, transparante uitstraling. Beide 

monumentale panden zijn in oude luister hersteld, maar met het comfort en de uitstraling van nu. 

De Vereeniging heeft een groot Grand Café waar een goede, eenvoudige maaltijd verkrijgbaar is. 

Iedereen is welkom, maar we verwelkomen wel in stijl. De sfeer is een mix tussen ouderwetse 

herensociëteit en een Parijs café. De Stadsschouwburg is het hippe, eigenwijze zusje: De plek waar 

naast regulier aanbod veel leven in de brouwerij is. Met randprogrammering en locatieprojecten. 

Het Theatercafé is decor voor vormgeving. Een enorme ruimte met vol zicht op het Keizer Karel 

Plein. Place To Be na de voorstelling. Ruimte voor kunstenaars uit de stad, ruimte ook voor 

studenten. Een welkom aan eigenzinnige projecten.

Onze organisatie is professioneel, gastvrij en flexibel. Wij weten wat er speelt in de stad en regio,

en wij weten hoe we (nieuwe) publieksgroepen aan ons kunnen binden. Programmering en

marketing zijn goed op elkaar afgestemd. We werken nauw samen met andere instellingen in de

stad. Om Nijmegen op de kaart te zetten als culturele stad, om gebruik te maken van elkaars

expertise en kunde, en omdat het onderdeel is van de gastvrijheid die we willen uitstralen.

Doelstellingen
De doelstellingen van de organisatie ondersteunen missie en visie. De Stadsschouwburg en De 

Vereeniging richten zich de komende jaren op:

· Een krachtige profilering van beide gebouwen

· Focus op de beleving - een avondje uit is meer dan alleen de voorstelling

· Werken aan een gastvrije organisatie

· De versterking en uitdaging zoeken in de samenwerking

2. Organisatie, structuur en doelstellingen
Scapino Ballet 

Rotterdam- Pablo, 
Los Pájaros Muertos 

vrij 16 & za 17 dec -2016
1187 bezoekers
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Reguliere agendapunten zijn onder andere:

•  Bespreking managementletter van de accountant

•  Goedkeuring van de jaarrekening 2015

• Managementrapportages

• Begroting 2017

• De activiteitenagenda

• Investeringsbegroting 2017

Andere agendapunten:

• Knelpunten horeca/commerciële verhuur in eigen beheer

• Naamswijziging Stichting Keizer Karel Podia

• Aanstelling en taakstelling interim-directeur

• Werving en selectie nieuwe directeur-bestuurder

Zeker niet in alle gevallen makkelijke onderwerpen. Sommige onderwerpen kwamen meerdere 

keren terug op de agenda alvorens tot besluitvorming kon worden overgegaan. Horeca in eigen 

beheer is voor de Stadsschouwburg en de Vereeniging een belangrijke stap, maar ook een 

ingrijpende. Met name de tegenvallende resultaten van horeca/commerciële verhuur en de 

gevolgen daarvan voor het financiële resultaat van de Stichting heeft aanleiding gegeven tot 

lange, intensieve besprekingen binnen de Raad van Toezicht en met de directeur-bestuurder. 

Als Raad van Toezicht willen wij de directie en alle medewerkers bedanken voor hun inzet en 

betrokkenheid in het afgelopen jaar. Die inzet vertaalt zich in hoge bezoekersaantallen en in een 

goede waardering van de bezoekers van de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 

Vereeniging.

Samenstelling Raad van Toezicht

Steven Bartels (voorzitter)

Ad Brits (tot en met 31 december 2016)

Stef Collignon

Leo Pot

Lilian van der Velden

René Noppeney (met ingang van 14 maart 2017)

Bestuur en Governance Code Cultuur anno 2016
Verslag van de Raad van Toezicht:

Onder de Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging vallen twee 

BV’s: 

1. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging B.V. 

2.  Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging Horeca B.V.

De stichting is ingericht volgens het Raad van Toezicht Model, waarbij het bestuurlijk proces in 

handen is van een directeur-bestuurder, en het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van 

Toezicht.

De naam van de stichting is in 2016 gewijzigd. Een deel van het jaar ging de stichting door het 

leven onder de naam Stichting Keizer Karel Podia. Ook de naam van de twee B.V.’s is gewijzigd. 

Directeur-bestuurder:

Anne Marie Kalkman / Bart Vaessen

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks in een afzonderlijke vergadering haar eigen functioneren. 

Ook op de overige punten onderschrijft en volgt de Raad van Toezicht de Governance Code 

Cultuur.

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd in aanwezigheid van de (interim-) 

directeur. De ziekte en het overlijden van directeur-bestuurder Anne Marie Kalkman in 2016 heeft 

de Raad van Toezicht bijzonder aangegrepen. Deze verdrietige omstandigheid is voor de Raad van 

Toezicht aanleiding geweest met ingang van maart 2016 Bart Vaessen aan te stellen als interim-

directeur, aanvankelijk met een bescheiden taak, later als volledig verantwoordelijke en bevoegde 

directeur.

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee van de reguliere medewerkersbijeenkomsten 

bezocht. Deze bijeenkomsten worden gehouden om het overleg tussen bestuurder en werknemers 

vorm te geven, nu er geen Ondernemingsraad actief is binnen Stichting Stadsschouwburg 

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging. In 2016 zijn de stappen gezet die ertoe zullen leiden 

dat er in 2017 weer een actieve Ondernemingsraad zal zijn.

De Raad van Toezicht kent geen formeel ingestelde commissies. Wel worden de financiële 

aangelegenheden een week voor de Raad van Toezicht vergaderingen door de directeur en de 

controller doorgenomen met het lid van de Raad van Toezicht dat financiën als speciaal 

aandachtsgebied heeft. Ook de uitgangspunten voor het artistiek beleid worden vooraf besproken 

met twee leden van de Raad van Toezicht; leden die op basis van hun specifieke kennis en ervaring 

op cultureel gebied vanuit de toezichthoudende rol een goede inhoudelijke bijdrage kunnen leveren 

bij het bespreken van het uit te zetten artistiek beleid. De voorzitter van de Raad van Toezicht 

heeft in de periode dat Anne Marie Kalkman ziek was enkele bijeenkomsten gehad met leden van 

het MT.

Naast de vaste agendapunten die jaarlijks terugkomen stonden er in het verslagjaar ook weer 

belangwekkende nieuwe punten op de agenda.
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In de beschikking zijn de volgende kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-eisen 
vastgelegd:

Cultuureducatie en doelgroep jeugd tot 26 jaar 

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging zet aantoonbaar in op cultuuredu-

catie en activiteiten gericht op de jeugd tot 26 jaar.

Brede toegankelijkheid culturele voorzieningen

Cultuurpaticipatie vindt de gemeente belangrijk voor alle Nijmegenaren en daarom wordt aan de 

culturele organisaties gevraagd om er samen zorg voor te dragen dat culturele voorzieningen 

breed toegankelijk zijn en er voor alle lagen van de bevolking een passend cultureel aanbod is met 

een hoge inhoudelijke kwaliteit.

Prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging geeft – samen met andere partijen 

in de stad en partijen in de keten theater & dans – vorm aan de gemeentelijke beleidsprioriteiten: 

talentontwikkeling, excellentie en experiment.

Ketenintendantfunctie en ketenoverleg

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging is ketenintendant voor de keten 

theater & dans. Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging draagt procesver-

antwoordelijkheid voor de organisatie van het ketenoverleg.

In het ketenoverleg komen tenminste de volgende onderwerpen aan de orde:

1.   de speerpunten uit de Kunst- en Cultuurvisie

2.   samenwerking in de keten

3.   toegankelijkheid van de keten

4.   de wijze waarop het ambitieniveau binnen de keten gerealiseerd wordt in Nijmegen

De ketenintendant nodigt in de keten en in het netwerk samenwerkende partijen uit voor het

ketenoverleg. De partijen in de keten kiezen gezamenlijk een voorzitter.

Verslaglegging ketenoverleg

Jaarlijks stelt het ketenoverleg een verslag van haar werkzaamheden vast. Dit verslag beschrijft de 

werkzaamheden in de keten theater & dans op bovenstaande onderwerpen. Die werkzaamheden 

kunnen gemeenschappelijk zijn maar ook betrekking hebben op twee of meer deelnemers aan de 

keten. Het verslag wordt toegestuurd aan de gemeente en dient als basis voor toekomstige

peer-reviews.

Peer-review

De culturele organisaties voeren een peer-review uit op basis van het ketenverslag en de jaarver-

slagen.

3. Beschikking budgetsubsidie 2016  
gemeente Nijmegen

Interne organisatie
In het strategisch meerjarig beleidsplan 2014 - 2018 zijn de volgende kernwaarden benoemd, vast- 

gesteld na het bepalen van de doelstellingen van de organisatie en in overleg met de medewerkers:

Kernwaarden
Intern: gastvrijheid, professionaliteit, alertheid, flexibiliteit, innovatie, transparantie, vertrouwen, 

werkplezier

Extern:  service, kwaliteit, beleving, inspiratie, betrokkenheid, samenwerking, transparantie

In 2016 zijn de volgende ontwikkelingen te melden, die voortbouwen op de ingezette organisatie koers:

•  Het planningssysteem Yesplan is in 2015 geïmplementeerd. Alle bedrijfsprocessen (cultuur, horeca, 

verhuur) zijn hiermee in één systeem geautomatiseerd. Dit systeem is in 2016 verder ontwikkeld en 

verfijnd.

• Voor de horeca is een budgetteringssysteem ontwikkeld, dat de kosten en baten van de diverse 

horeca takken dagelijks kan monitoren.

• De belangrijkste organisatieverandering in 2016 is geweest: het verder ontwikkelen van de horeca 

en commerciële verhuur van de organisatie. Het organisatiedeel is ondergebracht in een van de 

BV’s van de stichting.

• Dat was en is een grote operatie, die niet zonder slag of stoot kan worden gerealiseerd. Medio 

2016 heeft dit deel van de organisatie een sterke verandering doorgemaakt. Werksystemen zijn 

geoptimaliseerd, het personeelsbestand is deels vernieuwd en deels ingekrompen en er is sterk 

gestuurd op kwaliteit en kostenbeheersing. De salesafdeling heeft alle zeilen bijgezet om de dip in 

de aanvragen eind 2015 en begin 2016 te normaliseren naar het peil van voor de overname. In de 

loop van 2016 is dat gelukt. Deze veranderingen waren nodig vanwege de tegenvallende 

kwalitatieve en financiële resultaten van de afdeling. Met het aanstellen van een manager voor 

deze afdeling in juni 2016 is ons MT weer op volle sterkte.

 De budgettering van deze afdeling is voor het boekjaar 2017 naar een meer realistische doelstelling 

gebracht

• De afdeling P&O is dit jaar weer op sterkte gebracht met de aanstelling van een externe P&O 

adviseur, die in de loop van het jaar de opgelopen achterstand, na het vertrek van de vorige 

medewerker, heeft kunnen wegwerken. Door een nieuwe taakverdeling tussen de management 

assistente en de P&O medewerker is de afdeling personeelszaken weer up to date.

• De vacature van coördinator podiumtechniek is in 2016 na overleg met de medewerkers van de 

afdeling intern ingevuld door een taakverschuiving binnen de facilitaire dienst.

• In het jaar 2016 is in het personeelsbestand geworven voor de hernieuwde invulling van de 

Ondernemingsraad. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een kandidaatstelling van 7 kandidaat leden. 

De verkiezingen zijn gehouden in verslagjaar 2017, zodat er in dit verslag nog geen bijdrage van de 

Ondernemingsraad is opgenomen.
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Groeimodel

De gemeente geeft de organisaties in de keten de ruimte om vorm en inhoud te geven aan het 

ketenintendantschap en de speerpunten, waarbij ze zelf kunnen definiëren wat zij verstaan onder 

de onderwerpen ketenintendantfunctie en ketenoverleg, welk ambitieniveau de partijen in de keten 

hebben en hoe zij dit ambitieniveau willen realiseren.

 

Programma-aanbod in de Stadsschouwburg en De Vereeniging

• Minimaal 250 voorstellingen;

• Minimaal 125.000 bezoekers (inclusief culturele verhuringen);

• Aandacht voor de programmering van klassieke muziek

• Een overzicht van de culturele verhuringen per genre;

• Een overzicht van de amateurvoorstellingen en het totale kortingspercentage dat daarmee is 

gemoeid

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging heeft in 2016 voldaan aan de 

prestaties inzake het programma-aanbod. Het ketenintendantschap is in ontwikkeling. Concrete 

resultaten zijn terug te vinden onder het kopje Samenwerking. Deze uitwerking is integraal 

onderdeel van de ontwikkelingen in de organisatie van Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging, en maakt dus deel uit van het jaarverslag.

Staatsopera van 
Tatarstan- 

Nabucco ( Verdi)
do 3 nov

691 bezoekers
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2016 Totaal Voorstellingen en concerten                

2016 Totaal

Culturele verhuringen                           

2016 Totaal

Aantal bezoekers per genre Totaal SB VE Totaal SB VE Totaal SB VE

cabaret 25.894 25.776 118 25.444 25.326 118 450 450

dans en beweging 13.811 13.411 400 8.411 8.411 0 5.400 5.000 400

klassiek 36.822 0 36.822 17.612 0 17.612 19.210 19.210

musical/show 22.242 21.242 1.000 20.322 20.322 0 1.920 920 1.000

opera/muziektheater 9.223 8.922 301 6.823 6.522 301 2.400 2.400

overig (literair) 17.060 5.760 11.300 2.260 2.260 0 14.800 3.500 11.300

prof.popmuziek 28.475 16.874 11.601 17.582 12.006 5.576 10.893 4.868 6.025

toneel 11.901 11.901 0 11.901 11.901 0 0

165.428 103.886 61.542 110.355 86.748 23.607 55.073 17.138 37.935

Totaal bezoekers in 2015 152.887 98.407 54.480 108.290 82.799 25.491 44.597 15.608 28.989

Totaal bezoekers in 2014 139.739 88.077 51.662 97.576 74.291 23.285 42.163 13.786 28.377

Aantal voorstellingen en culturele verhuringen, per locatie per genre
(SB =Stadsschouwburg/VE=Vereeniging)

Aantal bezoekers per locatie per genre

4. Prestaties

 

2016 Totaal Voorstellingen en concerten           

2016 Totaal

Culturele verhuringen                

2016 Totaal

Aantal voorstellingen per genre Totaal SB VE Totaal SB VE Totaal SB VE

cabaret 37 36 1 36 35 1 1 1 0

dans en beweging 23 22 1 15 15 0 8 7 1

klassiek 75 0 75 50 0 50 25 0 25

musical/show 38 37 1 36 36 0 2 1 1

opera/muziektheater 27 24 3 22 19 3 5 5 0

overig 30 10 20 6 6 0 24 4 20

prof.popmuziek 44 30 14 31 21 10 13 9 4

toneel 35 35 0 35 35 0 0 0 0

309 194 115 231 167 64 78 27 51

Totaal voorstellingen in 2015 279 189 90 218 165 53 61 24 37

Totaal voorstellingen in 2014 278 177 101 208 153 55 70 24 46

Toelichting
In 2016 waren er in totaal 12.541 meer bezoekers dan in 2015 en 25.689 meer dan in 2014. 

Ten opzichte van 2015 2.065 meer bezoekers bij voorstellingen en concerten en 10.476 meer 

bezoekers bij culturele verhuringen. Ten opzichte van 2014 12.779 meer bezoekers bij voorstellingen 

en concerten en 12.910 meer bezoekers bij culturele verhuringen.

Het aantal voorstellingen is in 2016 totaal 309, hetgeen 30 meer is dan in 2015 en 31 meer dan in 

2014. Ten opzichte van 2015 13 meer voorstellingen en concerten en 17 meer culturele verhuringen.

Het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling is gestegen naar 535 (2015: 495, 2014: 469, 2013: 

444 en 2012: 440).

Commerciële verhuur
In 2016 vonden 353 verhuringen (2015: 290; 2014: 356) plaats met in totaal 32.000 bezoekers 

(2015: 38.000; 2014: 42.500). 

Het aantal restaurantbezoekers wordt geschat op 38.000 (2015: 32.000).

Dit betekent in 2016 in totaal 70.000 bezoekers aan commerciële verhuringen en restaurant 

(2015: 70.000; 2014: 74.500). 

 Samenvatting aantal bezoekers Stadsschouwburg en De Vereeniging 2016

 Voorstellingen/Concerten 110.355

 Culturele verhuur 55.073

 Commerciële verhuur/Restaurant 70.000

 Totaal 235.428
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Als Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging spannen we ons in voor 
de stad en werken dan ook al jaren nauw samen met een aantal partners, zowel culturele 
partners als andere instellingen.

Verhuur
Onze gebouwen worden veelvuldig door bedrijven en maatschappelijke instellingen afgehuurd voor 

congressen, feesten, jubilea en vergaderingen. In 2016 is er een aantal bijzondere evenementen 

vormgegeven in De Vereeniging: denk bijvoorbeeld aan DRIFT. Vaste partners zijn onder andere 

Radboud UMC, Radboud Universiteit, de Rabobank, de gemeente Nijmegen, serviceclubs, het 

Nijmeegs Ondernemers Café, de jaarlijkse woonbeurs en een diverse afspiegeling van bedrijven uit 

Nijmegen en omstreken. 

Verenigingen
Hierna volgt een lange lijst van culturele instellingen en verenigingen die onze zalen hebben 

gehuurd in 2016.

Inbedding in de stad
In de Kunst- en cultuurvisie van de Nijmeegse overheid fungeren de grote culturele instellingen als 

culturele aanjagers, een vrije vertaling van de term ‘ketenintendantschap’. Dit betekent het dat we 

ons meer dan voorheen rekenschap geven van alle culturele activiteiten in de stad waarbij we waar 

mogelijk achter de schermen een steentje aan bij kunnen dragen. We zetten expertise in voor de 

stad als geheel en niet alleen voor de eigen organisatie. Denk hierbij aan het mee selecteren van 

jonge makers voor een festival als ‘De Oversteek’, het coachen van beginnende student-

programmeurs bij Cultuur op de Campus. In seizoen 2017-2018 organiseren we een programma-

pitch waarbij we de sleutel van de schouwburg voor een dag overdragen aan een Nijmegenaar met 

een bijzonder plan. Al deze initiatieven dragen bij aan een grote zichtbaarheid in de stad en 

onderstrepen het beeld van een open, toegankelijk en betrokken cultuurpodium. LUX, Lindenberg, 

Doornroosje, Stadsschouwburg en De Vereeniging stemmen programmering op elkaar af. We 

hebben een nauwe samenwerking als het gaat om het vinden van de beste plek voor een bepaalde 

artiest. Zo spreken we intensief met De Lindenberg over het goede moment om een cabaretier te 

lanceren in de grote zaal. 

Doornroosje is een structurele samenwerkingspartner als het gaat om popconcerten. Veel 

muzikanten wisselen theaterconcerten met popconcerten in rap tempo af. De programmeurs 

monitoren secuur dat er geen overaanbod ontstaat in de stad. Daarnaast organiseren zo’n vijf a 

tien keer per jaar samen ‘seated’ concerten in de Stadsschouwburg en De Vereeniging. Deze 

formule is in de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. We kunnen daardoor internationale 

toppers als Bryan Ferry en Joe Jackson op onze podia verwelkomen, maar het werkt ook 

uitstekend wanneer popmuzikanten van eigen bodem (zoals Fresku, Maaike Ouboter & Navarone) 

vanuit de popzalen hun eerste stappen in het theater zetten. Door de concerten samen te 

promoten bereiken we een groot en divers publiek door de klantenbestanden van beide podia aan 

te spreken.

5. Samenwerking

Programmering/Bijzondere projecten
Als podia vervullen we ook een significante rol in de stad door jaarlijks beeldbepalende 

evenementen te faciliteren zoals de Kunstnacht, het Nijmeegs Boekenfeest, de Zevenheuvelenloop 

en de Nijmeegse Vierdaagse. Hierdoor benadrukken we de iconische en onmisbare rol van onze 

gebouwen voor de stad. Open podia met een open blik die bijdragen aan het gunstig leefklimaat 

van de stad. Afgelopen oud & nieuw hebben we weer een nieuw evenement aan dit rijtje toe 

kunnen voegen. We mochten voor de eerste keer dancefeest organisator DRIFT ontvangen in De 

Vereeniging. DRIFT organiseerde een grote Nieuwjaarsdans; ruim 2000 jonge mensen dansten het 

nieuwe jaar in. Opnieuw een wezenlijke stap in het tonen dat De Vereeniging een feestzaal voor de 

hele stad is. Niet enkel voor liefhebbers van klassieke muziek, maar juist voor een zo breed mogelijk 

scala aan inwoners van de stad.

Podium voor de stad
In samenwerking met de Vrienden van de Vereeniging is in 2016 het eerste “Podium voor de Stad” 

georganiseerd. Ruim 30 ensembles/orkesten en koren traden op deze dag op in de Vereeniging, als 

‘het muziekpodium voor de stad’. Ruim 3000 bezoekers waren er getuige van. Op deze wijze geven 

we samen met de Vrienden vorm aan onze taak als ketenintendant voor de klassieke muziek in 

Nijmegen. Voor zowel de Vrienden, als voor onze organisatie was de dag plezierig en succesvol en 

we hebben besloten er een jaarlijkse traditie van te maken.
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Overzicht culturele verhuur in 2016

Malibran Kwartet i.s.m Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Benefiet Kabarestafette Dispuut Selene cabaret

LIONS: concert voor minder validen mmv Orkest van de Koninklijke Luchtmacht klassiek concert

Ensemble Zefiro i.s.m Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Stagenight 2016 Stedelijk Scholengemeenschap Nijmegen muziek en dans

Karel de Grote College klassiek concert

Joshua Radin i.s.m Doornroosje popconcert

Anne Sofie von Otter&Kristian Bezuidenhout i.s.m Nijmeegse Stichting voor Kamermuz-
iek

klassiek concert

Nederlands Studenten Orkest klassiek concert

4 schoolvoorstellingen “Dissus” door Theatergroep Kwatta muziektheater

Heather Nova i.s.m Doornroosje popconcert

Joe Jackson i.s.m Doornroosje popconcert

2 Schoolconcerten door Het Gelders Orkest klassiek concert

Lezing door Daniel Dennett i.s.m Radboud Reflects lezing

Novio Magum Wind Orchestra klassiek concert

Benjamin Grosvenor i.s.m Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Nijmeegs Boekenfeest Literair festival

Reggae Night popconcert

The Simon & Garfunkel Revival Band theaterconcert

Lezing door Philip Zimbardo i.s.m Radboud Reflects lezing

Bee Gees Tribute popconcert

Nijmegen Blijft in Beeld: 2 filmvoorstellingen film

Liza Ferschtman & vrienden i.s.m Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Sinfonia Rotterdam i.s.m Vrienden van de Vereeniging klassiek concert

Venice i.s.m Doornroosje theaterconcert

Herdenkingsconcert i.s.m Stichting Stedelijk Comité 4 en 5 mei Nijmegen klassiek concert

2 schoolvoorstellingen door Introdans Ensemble voor de Jeugd dans

Tristan Angenendt i.s.m. Stichting Gicon klassieke gitaar concert

Urban Academy Nijmegen dans

2 voorstellingen Dansschool De Studio dans

2 voorstellingen Dansstudio Daniëlle dans

CD-opnames Het Gelders Orkest cd-opnames

2 voorstellingen Dansstudio Stella van Wanrooij dans

Nacht vd Vluchteling toespraken en optredens

Het totale kortingspercentage ten behoeve van de culturele verhuur bedroeg in 2016 € 85.341 

(2015: € 79.378). 

Lezing door Peter Sloterdijk en Bernard Stiegler i.s.m Radboud Reflects lezing

3 concerten Marinierskapel der Koninklijke Marine Vierdaagse concerten

2 concerten door Nationaal Jeugd Orkest klassieke muziek

Tommy Emmanuel i.s.m Doornroosje theaterconcert

Bryan Ferry i.s.m Doornroosje popconcert

Suzanne Vega i.s.m Doornroosje theaterconcert

dIRE sTRATS (Dire Straits Tribute) theaterconcert

Tala Mena Siwa muziektheater

Von Echardstein e.a i.s.m Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Nikki Treuniet & Andrea Vasi i.s.m Vrienden van de Vereeniging klassiek concert

ABBA GOLD (Tribute-act) theaterconcert

Symfo Classics (Tribute-act) theaterconcert

Symfonieorkest Nijmegen klassiek concert

 Bertrand Chamayou i.s.m Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek klassiek concert

Lezing Frans de Waal i.s.m Radboud Reflects lezing

Bachkoor Nijmegen klassiek concert

Harmonie Koningin Wilhelmina klassiek concert

Lezing Martha Nussbaum i.s.m Radboud Reflects lezing

Jerusalem Strijkkwartet i.s.m Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek NSvK
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Zichtbaarheid
Kerntaak is het presenteren van een breed programma, toegankelijk voor breed publiek uit 

Nijmegen en omstreken. Zichtbaarheid van onze voorstellingen en concerten in de stad is daarom 

een belangrijk onderdeel van onze marketing. 

Zichtbaarheid zowel online als offline in de stad is belangrijk. We kiezen daarbij voor een zoveel 

mogelijke eenduidige look & feel om ook duidelijk te laten zijn dat wij de afzender zijn. We zetten 

bordenrondes in, ook abri’s, doen posterrondes in cafés en gebruiken voor de programma’s die dat 

toelaten geoorloofd wildplakken. Omdat we zien dat 60% van onze bezoekers uit de regio komt, 

zetten we die rondes ook in het buitengebied in.

Deze middelen worden, in samenspraak met gezelschappen, ingezet voor (bijna) al onze 

voorstellingen. Voor de bordenrondes en doeken aan de gevels van de podia kiezen we er bewust 

voor een doorsnede van onze gehele programmering en alle genres te laten zien.

Website en verkoop
Onze websitebezoeken en online aankopen zien we stijgen. Actualiteit, tone of voice en 

gebruiksgemak van onze site is daarom van groot belang. In 2016 hadden we ruim 430.000 unieke 

website bezoeken ten opzicht ruim 308.000 in 2015.

Social media
Sinds een tweetal jaren zetten we ook Google Adwords zeer actief in. Dit heeft inmiddels 

circa ruim 38.000 website bezoeken opgeleverd (met een opbrengst van ruim € 26.000 aan 

kaartverkoop via adwords). We werken inmiddels met Google Grants Pro. Daarnaast zijn er aan de 

website aanpassingen gedaan om de organische vindbaarheid via Google te vergroten.

Via Facebook wordt door middel van posts, advertenties, volgers en interactie publiek aan ons 

gebonden. In marketing draait het om beleving. Daarbij is storytelling blijvend in opmars: we 

communiceren niet alleen de feiten maar steeds meer verhalen om/van een dienst. Ook via 

social media wordt getracht partners/influencers te vinden die de podia positief omarmen en 

hun achterban informeren. In 2016 steeg het aantal likes met 1047. Kijkend naar de vrouw/man 

verdeling, is de vrouwen groep het grootst.

Vrouwen
Bereikte personen: 63% ( leeftijd 35- 44 jaar, grootste leeftijdsgroep)

Fans: 77% ( leeftijd 25-34 jaar, grootste leeftijdsgroep)

Betrokken personen: 71% ( leeftijd 35- 44 jaar, grootste leeftijdsgroep)

Mannen
Bereikte personen: 37% ( leeftijd 25-34 en 35-44 jaar, grootste leeftijdsgroep)

Fans: 23% ( 25- 34 jaar, grootste leeftijdsgroep) 

Betrokken personen: 29% ( 35- 44 jaar, grootste leeftijdsgroep)

Kijkend naar woonplaatsen van de personen die we bereiken wonen ze vooral in Nijmegen, Wijchen 

en Arnhem.

6. Marketing

Educatie 

Een groep vrijwilligers helpt onder begeleiding van medewerkers mee met educatie- en participatie 

projecten, zoals schoolconcerten, erfgoedroutes en rondleidingen. Rondleidingen worden 

structureel aangeboden aan publiek. Inschrijven kan via de website. Daarnaast wordt voor groepen 

maatwerk geboden. Een speciale route zoals de erfgoedroute in De Vereeniging is ook voor de 

Stadsschouwburg in ontwikkeling.

Expositie
In de Stadsschouwburg wordt kunstenaars de mogelijkheid geboden te exposeren. 

Veelal tweemaandelijks wisselt de expositie. In 2016 werd voor de 27ste keer de 

amateurkunstmanifestatie gehuisvest en gefaciliteerd.

Publieksonderzoek
Begin 2016 werden de resultaten duidelijk van het publieksonderzoek onder culturele instellingen 

in Nijmegen. Trots zijn we op het feit dat blijkt dat we uit alle wijken en deelgebieden van de 

Gemeente Nijmegen publiek trekken en dat zij ons aanbod en onze gastvrijheid goed waarderen. 

De aandachtspunten uit eerder onderzoek bleken niet meer aanwezig. De bouwkundige 

veranderingen in De Vereeniging scoren ook positief bij het publiek.

Liefhebbers
In 2015 is gestart met een ‘klantloyaliteitsprogramma’ genaamd Liefhebbers. Zij hebben in 2016 

kunnen profiteren van een aantal voordelen/aanbiedingen en hebben met hun financiële steun 

bijgedragen aan de renovatie. In 2017 willen we de bijbehorende propositie verder uitwerken en 

invullen om trouwe gasten nog meer met onze organisatie te verbinden.

Toekomstperspectief
De afgelopen jaren zien we onze kaartverkoopaantallen en gemiddelde zaalbezetting stijgen. 

De stijging moet zich gestaag doorzetten. Vanaf 2016 verhogen we de handlingkosten. Dit is 

noodzakelijk om onze kosten te dekken. Het bereiken van nieuwe doelgroepen en verhoging 

van kaartverkoop bij klassieke muziek blijft een specifiek aandachtspunt. De programmering 

heeft al een grote slag geslagen. Ook aan de opbouw van publiek, zichtbaarheid en inzet van 

ambassadeurs wordt hard gewerkt.

Liefhebbers seizoen 2016

Aantal lidmaat-
schappen

Aantal personen Totaal aantal 
Liefhebbers

Liefhebber 60 493 493
1011

Liefhebber 90 259 518
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Jandino Asporaat - 
Van je familie moet je 

het hebben. 
do 17 nov 

916 bezoekers

De benchmarkgegevens zijn afkomstig uit het Theater Analyse Systeem van de brancheorganisatie 

VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties). In dit systeem kunnen 

kengetallen worden vergeleken. Vergelijk is gemaakt over het jaar 2015. De gegevens over het jaar

2016 zijn pas in juni 2017 bekend. De gegevens zijn geanonimiseerd. Wel kan de eigen theater- 

organisatie worden vergeleken met de totale resultaten van minimaal vijf andere organisaties. 

 

Voor onderstaande resultaten zijn vijf collega instellingen gekozen met zowel minimaal een 

theaterzaal en een concertzaal als een regionale functie, te weten:

• Theaters Tilburg

•   Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem

•   Stadspodia Leiden

•   Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

•   Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

 

Hieronder benoemen we enkele significante verschillen:

1.  De subsidie per inwoner van onze organisatie in Nijmegen bedraagt € 12,36. De gemiddelde 

subsidie van onze hierboven genoemde collega’s per inwoner is € 25,37, meer dan twee keer 

zoveel.

2.  64% van de bezoekers van Stadsschouwburg Nijmegen en De Vereeniging komt in 2015 van 

buiten de gemeente Nijmegen. Bij de geselecteerde instellingen bedraagt dit percentage 54%.

3.  Opvallend blijft dat Stadsschouwburg Nijmegen en De Vereeniging veel meer positief resultaat 

uit voorstellingen genereert (€ 480.000) in vergelijking met het gemiddelde van onze collega’s  

(€ 43.000). 

4.  Ook het resultaat uit verhuur is meer dan twee keer zo groot als de collega instellingen  

(€ 671.000 versus € 311.000). 

5.  Voor de resultaten uit horeca is nog geen betrouwbare vergelijking te maken in 2015, omdat de 

horeca bij onze podia voor het grootste deel van het jaar nog was uitbesteed.

Het verschil tussen Stadsschouwburg Nijmegen en De Vereeniging en de geselecteerde instellingen 

blijft onverminderd en onverantwoord groot. Zie ook de inleiding voor de consequenties van deze 

situatie.

7. Benchmark gegevens
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Algemeen
Het resultaat over 2016 bedraagt € 244.694 negatief (2015: € 46.434 negatief).

Zowel de baten als lasten zijn gestegen ten opzichte van het resultaat 2015, en de begroting 2016.

Daarnaast waren de horeca-activiteiten tot 1 augustus 2015 uitbesteed, waarbij de inkomsten 

bestonden uit een marge op de horeca omzet. Met ingang van 1 augustus 2015 is de horeca volledig 

in eigen beheer genomen. Hierdoor is vergelijking met de begroting en de cijfers van 2015 niet één 

op één mogelijk.

Een toelichting op hoofdlijnen volgt hierna, waarbij de bedragen afgerond zijn op hele duizenden 

euro’s. Voor een detaillering van opbrengsten en kosten wordt verwezen naar de jaarrekening 

(pagina 36).

Baten
De baten stijgen met € 1.600.000 t.o.v. de begroting 2016 en met € 927.000 t.o.v. de realisatie 

2015.

Van de stijging is een deel toe te rekenen aan de omzet op voorstellingen. De bijbehorende kosten 

(o.a. administratie-/servicekosten) zijn gelijk aan de begroting en € 65.000 hoger ten opzichte van 

2015. Het saldo voorstellingen nam toe met € 254.000 t.o.v. de begroting en met € 79.000 t.o.v. de 

realisatie 2015, rekening houdend met de subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

De omzet culturele verhuringen is over 2016 € 21.000 lager dan begroot en € 14.000 hoger dan de 

realisatie 2015. 

De horeca organisatie is met ingang van 1 augustus 2015 volledig in eigen beheer genomen. 

Hierdoor is vergelijking met de begroting en de cijfers van 2015 niet één op één mogelijk. De 

horecaomzet is € 1.263.000 hoger dan begroot en € 815.000 toegenomen t.o.v. de realisatie

2015. De inkomsten uit commerciële verhuur zijn € 236.000 hoger dan begroot en € 53.000 hoger 

dan de realisatie 2015.

De volledige omzet wordt met ingang van 1 augustus 2015 verantwoord in tegenstelling tot een 

aandeel in de marge tot deze datum.

Daar staan uiteraard ook hogere inkoopkosten tegenover. (zie onder de lasten)

De bijdrage van het MuZIEum in 2016 is conform de begroting en de realisatie 2015.

De gemeente Nijmegen heeft sinds 2013 de parkeertarieven van de Keizer Karel Parkeergarage fors 

verlaagd, waardoor in 2013 en 2014 een groot aantal parkeerabonnementhouders bij De 

Vereeniging hebben opgezegd, met als gevolg een daling van de opbrengst parkeergelden 

(€ 57.000 t.o.v. de begroting en € 15.000 t.o.v. 2015).

De overige opbrengsten blijven € 128.000 achter t.o.v. de begroting en € 48.000 t.o.v. 2015.

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere sponsoropbrengsten. De kosten (onder algemene 

kosten) zijn echter evenredig gedaald.

De gemeentelijke bijdrage is € 139.000 lager dan begroot en € 121.000 minder dan in 2015.

De lagere subsidie ten opzichte van 2015 bestaat enerzijds uit de jaarlijkse verhoging met 0,87% 

8. Toelichting op de jaarrekening 2016

van de budgetsubsidie, ad € 17.000, en anderzijds uit een bezuiniging van € 89.000 alsmede het 

aflopen van een driejarige subsidie (2013-2015).

Lasten
De lasten stijgen met circa € 1.838.000 ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van 2015 

stijgen de lasten met circa € 1.128.000.

De inkoop voorstellingen is € 213.000 hoger dan begroot en € 69.000 hoger t.o.v. 2015.

De personeelskosten zijn € 705.000 hoger dan begroot. De personeelskosten zijn € 622.000 hoger 

dan 2015, o.a. als gevolg van de horeca in eigen beheer (2015 vanaf augustus), en extra kosten in 

verband met vervanging.

De huisvestingskosten zijn € 93.000 hoger dan begroot door o.a. hogere schoonmaakkosten en 

energiekosten. 

De huisvestingskosten zijn € 10.000 hoger dan in 2015, door hogere energie- en huurkosten.

De exploitatiekosten zijn € 163.000 hoger dan begroot en € 87.000 hoger dan 2015 (dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten commerciële verhuur).

De inkoopkosten horeca zijn € 306.000 hoger dan 2015. De horeca exploitatiekosten zijn € 59.000 

hoger dan 2015.

De algemene kosten zijn € 62.000 lager dan begroot, oorzaak is met name lagere kosten 

sponsoring.

Ten opzicht van 2015 zijn de algemene kosten € 61.000 lager dan 2015. Oorzaak is lagere (horeca) 

advieskosten.
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2016 2015 2014

Current ratio (rood < 1; groen > 1.5) 0,52 0,73 0,77

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Vlottende activa 1.204.711 1.921.317 1.680.428

Kortlopende schulden  2.299.557 2.642.299 2.193.759

Financiële ruimte (rood < 1; groen >1) -1,79 -1,35 -1,09

Netto werkkapitaal / Maandelijkse kasstroom

Vlottende activa 1.204.711 1.921.317 1.680.428

Kortlopende schulden 2.299.557 2.642.299 2.193.759

Netto werkkapitaal -1.094.846 -720.982 -513.331

Maandelijkse kasstroom (totale baten/12) 612.328 535.093 471.838

Continuïteit op langere termijn (rood < 10%; groen >25%) 0,02% 0,06% 0,08%

Eigen vermogen / Totale lasten (in %)

Eigen vermogen 143.843 388.537 434.971

Totale lasten  7.630.236 6.421.145 5.638.234

Financiering vaste activa (rood < 1; groen > 1) 4 3 3

Vaste activa / Lang vreemd vermogen

Vaste activa 1.666.758 1.680.686 1.527.214

Lang vreemd vermogen 428.069 571.167 578.912

Kwantitatieve kengetallen

Sein veilig    

Sein waarschuwing    

Sein gevaar

Definitie kleurschakering conform Vreeke & Van Dalen (2008, 

tabel 26 blz. 65):

De solvabiliteit van de Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De

Vereeniging is zeer beperkt te noemen. Dit kan worden afgeleid uit bovenstaande solvabiliteitsra-

tio. Een solvabiliteit van 30 tot 40% wordt als “solvabel” aangemerkt. Vanuit de gemeente Nijme-

gen zijn aanvullende voorwaarden gesteld aan de hoogte van het eigen vermogen. De gemeente 

Nijmegen houdt hiervoor een maximum aan van 10%.

Risico analyse
De exploitatie van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging kent dezelfde 

risico’s. Slechts mondjesmaat is Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging in 

staat om, in overleg met de gemeente, de mate van risico op een aantal dossiers te verminderen:

Het verdienmodel op de programmering. Bij tegenvallende bezoekersaantallen dreigt een begro-

tingstekort te ontstaan, waardoor er te weinig ruimte is voor experiment en vernieuwing. Stads-

schouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging heeft dit meermalen aangekaart bij de 

gemeente. De mate waarin het functioneren van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw 

De Vereeniging wordt beoordeeld op haar kwaliteiten als ketenintendantschap staat in contrast 

met de geringe manoeuvreerruimte die Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 

Vereeniging heeft op dit vlak. Met name op het gebied van de klassieke muziek zijn de ambities, 

maar ook de noodzaak (een gering aanbod betekent vergrijzing en afname van het publiek, 

waardoor de concertkosten toenemen) vele malen groter dan de portemonnee.

Verdergaande efficiëntie in de bedrijfsvoering is niet meer mogelijk en tegenvallende voordelen van 

energielasten en storingskosten van de nieuwe klimaatinstallaties zetten de exploitatie onder druk 

naast structurele bezuinigingen, aanvangend in 2015 en oplopend in 2016.

De voorgenomen intentie van Gemeente en Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 

Vereeniging om in 2015 en 2016 te komen tot betere afspraken over huur en onderhoud zijn nog 

niet gerealiseerd. Pijnpunt en mogelijk struikelblok is het feit dat onderhoud en vervanging bij beide 

gebouwen achter loopt. Door de gedeeltelijke renovatie van De Vereeniging wordt wel een slag 

gemaakt, maar nog niet in voldoende mate. Een goede inventarisatie van de kosten had in het 

voorjaar van 2015 meer helderheid moeten scheppen. De intentie is er nog steeds en wordt wellicht 

in 2017 werkelijkheid

De huuropbrengsten van het MuZIEum en RBT KAN dragen bij aan de financiering van stijgende 

huisvestingkosten. Vertrek van het MuZIEum heeft behoorlijke consequenties voor de exploitatie 

van Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.
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Personele organisatie
Het belangrijkste voornemen is in 2017 een nieuwe directeur/bestuurder te werven, die voor de 

komende jaren samen met de medewerkers de koers van de organisatie verder gaat vormgeven.

De Raad Van Toezicht heeft daarvoor een profiel opgesteld en heeft op het moment van het 

schrijven van dit jaarverslag de procedure afgerond. Per juli 2017 zal Eva Middelhoff de functie van 

interim directeur/bestuurder Bart Vaessen overnemen.

Renovatie Vereeniging 3e en 4e fase
In het jaar 2016 hebben we gewerkt aan de voorbereiding voor de derde fase van de renovatie van 

onze Vereeniging. De concertzaal en publieksruimtes met het Grand Café Restaurant zijn in de 

afgelopen jaren succesvol gerenoveerd. In schril contrast daarmee staan de overige zalen maar 

zeker ook de artiestenruimtes, waar onze gasten backstage moeten verblijven. Een theater- en 

concertorganisatie heeft immers twee soorten gasten, ons publiek en onze artiesten. Een aange-

naam verblijf hoort voor beide partijen bij deze tijd en verhoogt de belevingswaarde en kwaliteit 

van de programmering.

Voor deze fase is een bedrag nodig van ongeveer 8,6 mio. De gemeente Nijmegen heeft daarvan 

een groot deel (4 mio) gereserveerd in haar begroting. Daarvoor zijn we het gemeentebestuur zeer 

erkentelijk. We hopen in 2017 de resterende middelen voor deze fase te kunnen verwerven bij de 

provincie Gelderland en particuliere fondsen.

Vanuit het totale masterplan resteert dan nog voor een vierde fase een deel aan wensen (terrein, 

parkeergarage, akoestische voorzieningen, etc), waarvoor nog eens een bedrag van maximaal 6 

mio nodig zal zijn. Daarvoor zijn we in 2017 in gesprek met het opgerichte renovatiefonds Vereeni-

ging, die middels een particuliere fondswervingsactie een zo groot mogelijk bedrag hiervoor moet 

verwerven. Voorwaarde voor het bestuur van dit fonds is, dat de gemeente Nijmegen meewerkt 

aan een aandelenemissie van De Vereeniging. De kansen en bedreigingen van deze koers zijn 

onderwerp van studie in 2017.

De geplande start van de derde renovatiefase is in de zomer van 2018. Daarna neemt de parel van 

Nijmegen weer lange tijd glansrijk de prominente plek aan het Keizer Karelplein in en is zij ook een 

warm welkom voor onze artiesten.

Horeca en verhuur
De koers die we in 2015 hebben ingezet met het in eigen beheer nemen van de horeca en verhuur 

wordt doorgezet. We hebben in 2016 het businessplan voor deze afdeling herzien en een groeimo-

del voor de komende vier jaren voorzien. We zetten deze koers in 2017 voort. We zullen daarvoor 

ook de inrichting van het Grand Café in 2017 verder ontwikkelen en de totale horeca profileren in 

de richting van onze culturele missie. Horeca en verhuur zijn immers niet alleen ‘verdienmodellen’ 

maar zijn onlosmakelijk verbonden met de culturele beleving. En dat is onze primaire taak.

Huurovereenkomst
Voor onze beide panden hebben we een huurovereenkomst met de gemeente Nijmegen, die 

dateert uit het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Bij het beheer en onderhoud van 

beide panden herhaalt zich bijna wekelijks de onduidelijkheid welke partij nu waarvoor verantwoor-

delijk is. Onze organisatie heeft als  standpunt, dat we -tegen een jaarlijkse huursom van ruim 8 

ton- een theater en een concertgebouw huren en niet twee ‘kale’ gebouwen. Daar is onze exploita-

9. Toekomst

tie ook op ingericht. We werken met de gemeente Nijmegen aan een heldere overeenkomst, waar 

we de komende 10 jaar mee vooruit kunnen, met heldere afspraken –en budgetten- over beheer en 

onderhoud. In het jaar 2016 zijn hiervoor wel een aantal besprekingen gevoerd en hebben de eerste 

onderzoeken naar de onderhoudsstaat plaatsgevonden, maar zijn er nog geen resultaten geboekt 

m.b.t. een nieuwe huurovereenkomst. Het onderwerp staat al jaren blijvend op onze agenda, ook 

weer voor 2017. 

Programmering
We willen voor Nijmegen een open en toegankelijke theater voorziening zijn. Dat Introdans, Kwatta 

en Toneelgroep Oostpool komen, is al lang geen vraag meer. Zij zijn de vaste bespelers van onze 

podia. De focus op dans bouwen we verder uit, zeker met de unieke komst van het Nederlands 

Dans (NDT 1 en NDT 2). Daarnaast blijven we met onze zaal van 900 stoelen groot commercieel 

kwalitatief aanbod programmeren. Met de marges die daaruit ontstaan, blijven we op zoek naar 

de wat minder vanzelfsprekende programma’s. Die horen bij een stad als Nijmegen. Daarin trekken 

we steeds meer samen op in Nijmegen met podia als LUX en De Lindenberg. Afstemming, en 

versterking is het motto We denken mee over elkaars programmering en ondersteunen de festivals 

in de stad. Ook blijven we buiten spelen, zoals met onze programma’s op het Honig terrein en in 

het Openluchttheater. We zoeken steeds meer de verbinding met andere initiatieven in de stad.

Met het opzetten van deze nieuwe programmalijn voor klassiek muziek hebben we een eerste maar 

duidelijke stap gemaakt in het terugvinden van avontuurlijke klassieke muziek publiek in Nijmegen. 

De stijgende bezoekersaantallen, die twee jaar gelden nog op nul stonden, geven aan dat we in een 

duidelijke behoefte voorzien. Ook lijkt daaruit voorzichtig af te leiden dat we met onze focus op een 

vernieuwende programmering de juiste weg aan het volgen zijn. 

De komende periode zal er dus op gericht zijn om de ingezette koers voort te zetten. Uitgangspunt 

blijft een innovatieve programmalijn van circa 20 concerten per seizoen, die wij in ons ‘wederop-

bouw’ proces voortdurend zullen blijven aanscherpen. 

Bijzondere projecten met en voor de stad, zoals “Podium voor de stad” blijven we programmeren 

en uitbouwen. De Vereeniging is er voor iedereen.

Financiën
In het accountantsverslag over het boekjaar 2016 is te lezen dat de continuïteit van de organisatie 

ernstig onder druk staat, vanwege de kwetsbare financiële positie. In 2016 hebben we dan ook 

onze kostenbeheersing aangescherpt, een stevige bezuinigingsslag op de personeelslasten gehaald 

en fors ingezet op de acquisitie m.b.t. de commerciële tak van de organisatie. Onze culturele 

output is meer dan overeengekomen in de budgetbeschikking met de gemeente. Daarmee is echter 

de continuïteit van de organisatie nog niet veilig te noemen. De benchmark gegevens en de analyse 

zoals beschreven in hoofdstuk 1 (onder het kopje ‘financiën’) noodzaken ons daarnaast in overleg te 

gaan met de gemeente Nijmegen in het kader van onze nieuwe vierjarige budgetsubsidie. We 

zetten in op een structurele lastenverlichting (huur) of een structurele subsidie verhoging. Voor de 

continuïteit van de organisatie is een tweezijdige inspanning nodig.

Bart Vaessen

Directeur/bestuurder a.i.
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31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Inventaris 1.664.997 1.677.165 

Vervoermiddelen 1.761 3.521 

Totaal vaste activa 1.666.758 1.680.686

Vlottende activa

Voorraden 93.817 77.730

Vorderingen (2)

Debiteuren 82.863 155.793

Belastingen en premies sociale verzekeringen 65.201 184.289

Overige vorderingen en overlopende activa 330.737 418.715

478.801 758.797

Liquide Middelen 632.093 1.084.790

2.871.469 3.602.003

10. Geconsolideerde balans per 31 december 
2016 (na verwerking van het resultaat)

31-12-2016 31-12-2015

PASSIVA

Groepsvermogen (3)

Totaal Groepsvermogen 143.843 388.537

Langlopende schulden (4) 428.069 571.167

Kortlopende schulden (5)

Crediteuren 608.937 750.105

Belastingen en premies sociale verzekeringen 66.468 110.360

Overige schulden en overlopende passiva 1.624.152 1.781.834

2.299.557 2.642.299

2.871.469 3.602.003

11. Geconsolideerde winst-en-verlies-
rekening over 2016

Exploitatie 2016 Begroting 2016 Exploitatie 2015

OPBRENGSTEN € € €

Bijdrage Gemeente Nijmegen (6) 1.987.902 2.127.367 2.109.526

Culturele activiteiten (omzet voorstellingen) (7) 2.574.076 2.182.412 2.413.848

Subsidie Nederlands Fonds Podiumkunsten (7) 37.500 0 49.583

Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds (7) 15.000 0 0

Horecaomzet 1.527.521 265.000 712.391

Parkeergelden 172.976 230.000 188.368

Administratie-/servicekosten 101.829 100.000 36.289

Bijdrage MuZIEum 124.329 123.500 123.484

Commerciële verhuur 443.983 208.000 391.133

Culturele verhuur 262.703 283.292 248.860

Overige opbrengsten incl. sponsoring 157.693 228.041 147.631

TOTALE OPBRENGSTEN 7.405.512 5.747.612 6.421.113

TOTALE OPBRENGSTEN

KOSTEN

Culturele activiteiten (inkoopkosten 
voorstellingen) (7)

1.988.057 1.775.000 1.919.410

Personeelskosten (8) 2.595.798 1.891.221 1.974.084

Afschrijvingen 311.662 253.000 273.795

Huisvestingskosten (9) 1.368.961 1.275.644 1.359.396

Exploitatiekosten (10) 371.175 208.000 284.534

Horeca inkoopkosten 548.883 243.361

Horeca exploitatiekosten 118.013 59.078

Algemene kosten (11) 327.687 332.000 330.688

TOTALE KOSTEN 7.630.236 5.734.865 6.444.346

Saldo -224.724 12.747 -23.233

Financiële baten en lasten (12) -19.970 -12.747 -23.201

RESULTAAT -244.694 0 -46.434

RESULTAAT -244.694 0 -46.434

Toevoeging bestemmingsreserve  
“Liefhebbers en Donateurs” 33.897

Onttrokken overige reserves -278.591  0 -46.434
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Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging en 

haar dochtermaatschappijen bestaan uit het exploiteren van Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging, alsmede het bevorderen van culturele activiteiten.

Consolidatie

In de jaarrekening van Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging 

zijn de financiële gegevens geconsolideerd van Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concert-

gebouw De Vereeniging en de volgende groepsmaatschappijen:

        Aandeel geplaatst

Naam Statutaire zetel kapitaal %

Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging B.V. Nijmegen 100

Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging Horeca B.V. Nijmegen 100

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw 

De Vereeniging zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschap-

pijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend 

of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met 

toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Stads-

schouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging. De financiële gegevens van de groeps-

maatschappijen worden volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie 

van onderlinge verhoudingen en transacties.

Vergelijkende cijfers 

Voor zover de wijze van rubricering over 2016 afwijkt van die over 2015 zijn de ter vergelijking 

opgenomen cijfers aangepast.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening 

De Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging is een culturele 

instelling zonder winststreven. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen 

van RJ 640.

De geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering 

van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden 

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

12. Geconsolideerde grondslagen voor  
waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskos-

ten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening 

houdend met een eventuele restwaarde, behoudens de onroerende zaken. De afschrijvingen 

bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

De investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de betreffende 

investeringen. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van 

deze activa ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

Voorraden

De (drank)voorraden zijn gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs, rekening houdend

met eventuele incourante goederen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekos-

ten. Na de eerste opname worden vorderingen tegen de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering. De rente wordt in de winst- en verliesrekening onder financieel resultaat verantwoord.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De eerste opname geschiedt tegen 

reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden 

dienen in de waardering bij de eerste opname te worden opgenomen. De rente wordt in de 

winst- en verliesrekening onder financieel resultaat verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten 

van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten 

laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Pensioenen

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening 

verantwoord. Voor zover de te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de 

balans opgenomen. Indien de reeds betaalde premiebedragen de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover 

sprake is van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst 

verschuldigde premies.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages 

van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en 

- verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwin-

sten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende 

investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbreng-

sten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

 

Belastingen 

Enkel Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging Horeca B.V. is belastingplich-

tig voor de vennootschapsbelasting. De vennootschap beschikt over compensabele verliezen, per 31 

december 2016 van € 337.963. Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realise-

ren van toekomstige fiscale winsten, zijn de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering 

gebracht.

13. Toelichting op de geconsolideerde balans 
per 31 december 2016 

Activa

VASTE ACTIVA

1. Materiële Vaste Activa

Inventaris Vervoermiddelen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2016

Aanschafwaarde 4.881.797 26.523 4.908.320

Cumulatieve afschrijvingen 3.204.632 23.002 3.227.634

Boekwaarde per 1 januari 2016 1.677.165 3.521 1.680.686

Mutaties

Investeringen 297.734 297.734

Afschrijvingen 309.901 1.761 311.662

Totaal mutaties -12.167 -1.761 -13.928

Boekwaarde per 31 december 2016

Aanschafwaarde 5.179.531 26.523 5.206.054

Cumulatieve afschrijvingen 3.514.534 24.762 3.539.296

Boekwaarde per 31 december 2016 1.664.997 1.761 1.666.758

Afschrijvingspercentages %

Inventaris  4 - 33

Vervoermiddelen 20

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

Voorraad 93.817 77.730

2. Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Debiteuren 90.328 163.258

Voorziening dubieuze debiteuren -7.465 -7.465

82.863 155.793

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingdienst, omzetbelasting 65.201 184.289

65.201 184.289

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde huur, kosten voorstellingenen nog te factureren 330.737 418.715

330.737 418.715

Liquide Middelen 632.093 1.084.790
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31-12-2016 31-12-2015

4. LANGLOPENDE SCHULDEN

Gemeente Nijmegen 1 158.823 238.234

Gemeente Nijmegen 2 220.434 241.444

De Lage Landen Financial Services BV 0 91.489

Leasecontract apparatuur 48.812 0

428.069 571.167

3. GROEPSVERMOGEN

Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen vermogen van de enkelvoudige 

balans op pagina 53 van dit rapport.

Lening Gemeente Nijmegen 1

Het betreft een lineaire geldlening, oorspronkelijk groot € 1.588.231. De rente bedraagt 3,8% per 

jaar en de lening heeft een looptijd tot 2019. 

Lening Gemeente Nijmegen 2

Het betreft een annuïtaire geldlening, oorspronkelijk groot € 453.780. De rente bedraagt 6% per 

jaar en de lening heeft een looptijd tot 2025. Voor € 149.529 geldt een looptijd langer dan 5 jaar.

De Lage Landen Financial Services BV

Het betreft een financiering ten behoeve van een nieuwe geluidsinstallatie. De financiering heeft 

een looptijd van 36 maanden.

Leasecontract apparatuur

Het betreft een leaseovereenkomst ter financiering van de aankoop van koffieapparatuur, 

oorspronkelijk groot € 88.634. Er wordt geen rente berekend. De lening wordt in maandelijkse 

termijnen van € 1.731 afgelost.

Passiva 31-12-2016 31-12-2015

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren 608.937 750.105

Belastingschulden en premies sociale verzekeringen

Belastingdienst, loonheffing 61.475 93.079

Pensioenpremies  4.993 17.281

66.468 110.360

Overige schulden en overlopende passiva

Aflossingsverplichting langlopende schulden:

 - Gemeente 100.422 99.233

 - De Lage Landen 91.494 88.399

 - Leasecontract apparatuur 17.575 0

Netto salaris 2.842 0

Vakantiegeld 55.403 56.593

Vakantiedagen 55.949 48.970

Vooruitontvangen entreegelden 1.000.887 1.150.204

Tegoedbonnen en arrangementen 45.907 66.684

Overige overlopende passiva 253.673 271.751

1.624.152 1.781.834

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur- en leaseverplichtingen

Er worden onroerende zaken gehuurd van de Gemeente Nijmegen. De jaarlijkse last bedraagt  

€ 816.608 (prijspeil 2016). Jaarlijks wordt € 15.000 doorbelast aan RBT-KAN voor het gebruik van 

de VVV-ruimte en € 46.653 aan MuZIEum, tot medio 2017, voor het gebruik van de museumruimte.

De huurverplichtingen lopen voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een jaar. De verhuur-

der heeft het recht om jaarlijks per 1 januari de huurprijs aan te passen naar aanleiding van de 

uitkomsten van haar kostprijsberekening.
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14.  Toelichting op de geconsolideerde  
winst-en-verliesrekening over 2016

Bezoldiging van bestuurders en raad van toezicht
Bezoldiging topfunctionarissen:

De beloning 2016 topfunctionaris met dienstbetrekking, A.M. Kalkman, bestuurder, bedraagt  

€ 51.549 en de beloning betaalbaar op termijn bedraagt € 6.034, beide over de periode  1 januari 

t/m 19 juni 2016. Het betrof een fulltime dienstverband. De beloning 2015 bedroeg € 105.446 en de 

beloning betaalbaar op termijn bedraagt € 20.814, beide over de periode  1 januari t/m 31 

december 2015. Het betrof eveneens een fulltime dienstverband. 

De beloning 2016 topfunctionaris zonder dienstbetrekking, L.W.M.G. Vaessen, bestuurder, bedraagt 

€ 86.250 over de periode 22 maart t/m 31 december 2016. De omvang van deze functie betrof 

862,5 uur. In 2015 was deze bestuurder niet betrokken bij Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging.

De bezoldiging van de bestuurders is lager dan het maximum zoals opgenomen in de richtlijnen van

de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen:

De Raad van Toezicht bestaat uit S.E Bartels (voorzitter), A.W.F. Brits (lid), S.G. Collignon (lid), 

J.L.W.D.A. Pot (lid) en L.W.M.M. van der Velden (lid). Zij waren allen het gehele jaar 2016 in functie.

Aan alle leden van de Raad van Toezicht is zowel in 2015 als in 2016 een vergoeding betaald van  

€ 3.500, totaal in 2016 € 17.500 (2015: € 17.500). 

Exploitatie 2016 Begroting 2016 Exploitatie 2015

6. BIJDRAGE GEMEENTE

Reguliere subsidie 1.987.902 2.127.367 2.059.526

Subsidie revitalisering (2013-2015) 0 0 50.000

1.987.902 2.127.367 2.109.526

7. SALDO VOORSTELLINGEN

Omzet voorstellingen 2.574.076 2.182.412 2.413.848

Subsidie Nederlands Fonds Podiumkunsten 37.500 49.583

Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds 15.000

2.626.576 2.182.412 2.463.431

Inkoopkosten voorstellingen 1.988.057 1.775.000 1.919.410

638.519 407.412 544.021

8. PERSONEELSKOSTEN

Lonen en salarissen 1.395.403 1.301.849 1.172.322

Sociale lasten 212.503 197.501 184.229

Pensioenpremies 134.195 143.675 132.827

Kosten inhuur en oproepkrachten 765.030 173.911 404.750

Overige Personeelskosten 88.667 74.285 79.956

2.595.798 1.891.221 1.974.084

PERSONEELSLEDEN

Bij de Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging waren in 2016 gemiddeld 53 personeelsleden werkzaam (2015: 44)

Exploitatie 2016 Begroting 2016 Exploitatie 2015

9. HUISVESTINGSKOSTEN

Huur onroerend goed 816.608 788.298 805.653

Energiekosten 182.549 182.774 197.980

Onderhoudskosten 103.188 119.187 94.638

Verzekeringen 9.086 10.456 7.448

Overige huisvestingskosten 257.530 174.929 253.677

1.368.961 1.275.644 1.359.396

10. EXPLOITATIEKOSTEN

Inkoopkosten diensten derden 9.968 10.151 13.180

Kosten kassa 3.235 4.568 4.684

Publiciteitskosten voorstellingen 53.934 55.830 47.938

Directe voorstellingskosten 21.526 55.779 14.510

Reclame- en advertentiekosten 85.400 73.083 101.715

Kosten commerciële verhuur 197.112 8.589 102.507

371.175 208.000 284.534

11. ALGEMENE KOSTEN

Accountantskosten 23.580 20.302 20.480

Advieskosten 1.868 6.090 41.970

Kosten directie 6.430 24.191 6.385

Kosten Raad van Toezicht 19.273 23.347 20.637

Kosten sponsoring 65.047 50.754 794

Portikosten 11.940 15.226 9.916

Automatiseringskosten 67.721 65.307 61.171

Telefoonkosten 25.919 25.377 26.461

Diverse kantoorkosten 21.171 3.045 32.348

Bankkosten 25.666 10.151 24.036

Kopieer / printerkosten 6.484 11.369 8.424

Overige algemene kosten 89.505 76.841 104.112

364.604 332.000 356.734

Incidentele baten -36.917 -26.046

327.687 332.000 330.688

12. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 9.987 15.000 13.971

Rentelasten en soortgelijke kosten -29.957 -27.747 -37.172

-19.970 -12.747 -23.201

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking zijn niet van toepassing in 2016.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienst-

betrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
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15. Enkelvoudige balans per 31 december 2016  
(na verwerking van het resultaat)

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 1.531.818  1.540.588 

Vervoermiddelen 1.760  3.521 

Totaal materiële vaste activa 1.533.578 1.544.109

Financiële Vaste Activa 10.790 10.790

Totaal vaste activa 1.544.368 1.554.899

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 35.072 321.610

Vorderingen op groepsmaatschappijen 393.596 207.174

Belastingen en premies sociale verzekeringen 88.504 188.791

Overige vorderingen en overlopende activa 227.940 134.869

745.112 852.444

Liquide Middelen 570.767 1.046.987

2.860.247 3.454.330

31-12-2016 31-12-2015

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserve 109.946 388.537

Bestemmingsreserves

Donaties van "Liefhebbers en Donateurs" 33.897 0

Totaal bestemmingsreserves 33.897 0

Totaal Eigen Vermogen 143.843 388.537

Voorzieningen 298.582 158.049

Langlopende schulden 379.257 571.167

Kortlopende schulden

Crediteuren 473.969  573.837

Schulden aan groepsmaatschappijen 45.944  63.414

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31.586  30.216

Overige schulden en overlopende passiva 1.487.066  1.669.110

2.038.565 2.336.577

2.860.247 3.454.330
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16. Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 
over 2016

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 640. 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de 

waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de 

onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de 

geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 

beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan 

nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting 

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer 

de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, 

wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor 

het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelne-

ming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve 

van deze deelnemingen.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Eigen vermogen dat is afgezonderd omdat hieraan door het bestuur een specifieke 

bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve. Het bestuur heeft 

de bevoegdheid om de bestemming op te heffen of dan wel te wijzigen.

Winst-en-verliesrekening

Ten aanzien van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Stichting Stadsschouwburg 

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 

2:402 BW.

17. Algemene grondslagen voor de opstelling 
van de enkelvoudige jaarrekening 

Exploitatie 2016 Exploitatie 2015

Aandeel in het resultaat van deelnemingen -140.533 6.250

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen -104.161 -52.684

Resultaat -244.694 -46.434

Hans Klok - 
House of Horror 

do 24 & vrij 25 nov 
1716 bezoekers
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18. Toelichting op de enkelvoudige balans per 
31 december 2016

Activa

12. Materiële vaste activa

Voor een toelichting op de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de toelichting op de

geconsolideerde balans per 31 december 2016 op pagina 43  van dit rapport.

13. Financiële vaste activa 31-12-2016 31-12-2015

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging B.V. 10.790 10.790

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging Horeca B.V.  -  - 

10.790 10.790

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging B.V.

Stand per 1 januari 10.790 10.790

Mutatie 0 0

Stand per 31 december 10.790 10.790

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging Horeca B.V.

Stand per 1 januari -158.049 -164.299

Aandeel in resultaat -140.533 6.250

Voorziening 298.582 158.049

Stand per 31 december  -  - 

Vlottende activa

14. Vorderingen en overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015

Debiteuren

Debiteuren 40.204 326.742

Voorziening dubieuze debiteuren -5.132 -5.132

35.072 321.610

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging Horeca B.V. 393.596 207.174

393.596 207.174

Belastingen en premies sociale verzekeringen 88.504 188.791

Overige vorderingen en overlopende activa 227.940 134.869

227.940 134.869

Passiva

17. Langlopende schulden

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de geconsolideerde balans, zoals op pagina 16 van dit rapport is 
opgenomen.

15. Stichtingskapitaal 31-12-2016 31-12-2015

Overige reserve 109.946 388.537

Bestemmingsreserve 33.897 0

143.843 388.537

Verloop overige reserve en bestemmingsreserves

Overige reserve

Stand per 1 januari 388.537 434.971

Resultaatbestemming boekjaar -278.591 -46.434

Stand per 31 december 109.946 388.537

Bestemmingsreserve

Donaties van "Liefhebbers en Donateurs"

Stand per 1 januari 0

Resultaatbestemming boekjaar 33.897

Stand per 31 december 33.897 0

Bestemmingsreserve Donaties van “Liefhebbers en Donateurs”

De bestemmingsreserve Donaties van “Liefhebbers en Donateurs” wordt gevormd uit het saldo 

van ontvangen donaties van Liefhebbers en Donateurs, verminderd met de gemaakte kosten 

vanuit fondsenwerving.

Het bestuur heeft besloten de bestemmingsreserve te besteden aan 

• Renovatie Concertgebouw De Vereeniging;

• Talentontwikkeling en cultuureducatie;

• Bijzondere voorstellingen en concerten.

16. Voorzieningen 31-12-2016 31-12-2015

Voorziening deelneming Stadsschouwburg Nijmegen en 
Concertgebouw De Vereeniging Horeca B.V.

298.582 158.049

298.582 158.049
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid

Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging, Stadsschouwburg 

Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging B.V. en Stadsschouwburg Nijmegen en 

Concertgebouw De Vereeniging Horeca B.V. vormen samen een fiscale eenheid voor de 

omzetbelasting; op grond daarvan is elke rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de 

belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur- en leaseverplichtingen

Er worden onroerende zaken gehuurd van de Gemeente Nijmegen. De jaarlijkse last bedraagt  

€ 816.608 (prijspeil 2016). Jaarlijks wordt € 15.000 doorbelast aan RBT-KAN voor het gebruik van 

de VVV-ruimte en € 46.653 aan het MuZIEum, tot medio 2017, voor het gebruik van de 

museumruimte.

De huurverplichtingen lopen voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een jaar. De 

verhuurder heeft het recht om jaarlijks per 1 januari de huurprijs aan te passen naar aanleiding van 

de uitkomsten van haar kostprijsberekening.

Bestemming van het verlies 2016
De directie stelt voor om het verlies over 2016 ad € 244.694 in het boekjaar 2016 te onttrekken aan 

de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Het Jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 30 mei 2017.

Bestuurder:

L.W.M.G. Vaessen

Raad van Toezicht:

S.E Bartels (voorzitter)

S.G. Collignon (lid)

J.L.W.D.A. Pot (lid)

L.W.M.M. van der Velden (lid)

R.M. Noppeney (lid)

    

18. Kortlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015

Crediteuren

Schulden aan leveranciers 473.969 573.837

Schulden aan groepsmaatschappijen

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging B.V. 45.944 63.414

45.944 63.414

Over de schulden wordt geen rente berekend.

Belastingschulden en premies sociale verzekeringen

Belastingdienst, loonheffing 31.586 30.216

31.586 30.216

Overige schulden en overlopende passiva

Aflossingsverplichting langlopende schulden:

 - Gemeente 100.422 99.233

 - De Lage Landen 91.494 88.399

salaris 2.842

Vakantiegeld 25.178 26.338

Vakantiedagen 29.210 32.370

Vooruitontvangen entreegelden 1.000.887 1.150.204

Tegoedbonnen en arrangementen 28.180 33.092

Overige overlopende passiva 208.853 239.474

1.487.066 1.669.110
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PERSONEELSLEDEN 

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 13 personeelsleden werkzaam (2015: 14).

Zie ook pagina 46 voor het geconsolideerde personeelsbestand.

In 2017 worden geen belangrijke mutaties verwacht op het gebied van investeringen, financiering 

en personeelsbezetting.

19. Toelichting op de enkelvoudige winst-en-
verliesrekening

20. Overige gegevens

  

 

 

 
 

 

Philipsen Accountants | Adviseurs BV 
Nieuweweg 273 

6603 BN Wijchen 
Postbus 437 

6600 AK Wijchen 
024 6488666 

philipsen@philipsen.nl 
www.philipsen.nl 

kvk 50995413 

Op de aan ons verstrekte opdrachten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden SRA, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
te Utrecht onder nummer 40481496. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op of te downloaden vanaf onze website. 

versie 1 
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Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging 
 

Postbus 364 
 

6500 AJ NIJMEGEN 
 
 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT       
 
Aan: de directie en de Raad van Toezicht van Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw 
De Vereeniging te Nijmegen 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening  2016 van Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 
Vereeniging te Nijmegen 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 Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 
Vereeniging per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640) en de bepalingen van 
en krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT). 

 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De 
Vereeniging per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de 
nadere voorschriften en aanwijzingen in de beschikking met betrekking tot verlening en 
bevoorschotting budgetsubsidie 2016 (beschikking met kenmerk MO30/mo 2016.0124). Hierbij is de 
Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking 2011 en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies 
Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 nageleefd. 

 
De jaarrekening bestaat uit:   
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016; en  
3. 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 en het controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging 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: 
 het 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. 
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. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, 
krachtens de WNT en in overeenstemming met de nadere voorschriften en de aanwijzingen in de 
beschikkingen van de Gemeente Nijmegen met betrekking tot verlening en bevoorschotting 
budgetsubsidie 2016 (beschikking met kenmerk MO30/mo 2016.0124.  
De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het 
voornemen heeft om de stichting te ontbinden of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 
de jaarrekening.   
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting.   
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

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 stichting;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   

 het vaststellen dat de door de directie 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 de 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.   
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Inhoud:  Stadschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging

Opmaak:  Product Plus Reclamebureau

Drukwerk:  Drukkerij Efficiënt

Fotografie:  Jimmy Israël, Gerrit Schreurs, Govert de Roos, Dik Nicolai, Fenna van der Vliet, 

Tim Leguijt en Merlijn Doomernik.

  

 

 

 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.  
 
Wijchen, 30 mei 2017 
 
Philipsen Accountants | Adviseurs 
 
was getekend 
 
 
J.M.A. Sengers RA 
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Tot volgend jaar!


