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JAARVERSLAG



1                ALGEMEEN

1.1                Oprichting

De stichting is opgericht op 17 december 1996 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 41107115.

1.2                Doelstelling

De doelstelling van Stichting Mezz bestaan voornamelijk uit:
- het bevorderen van (de belangstelling voor) hedendaagse podiumkunst;
- het stimuleren van lokale en regionale groepen op het gebied van moderne muziek door middel van het
bieden van oefenfaciliteiten, presentatiefaciliteiten, begeleiding en advisering op de daarmee samenhangende
gebieden.

1.3                Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van een culturele
accommodatie die ruimte biedt aan publieksvoorstellingen, en voorts door alle andere wettige middelen die
aan het bereiken van het doelbevorderlijk kunnen zijn, daar waar mogelijk in samenwerking met andere
organisaties.

1.4                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door

Dhr. A. Hardorff (Voorzitter)
Dhr. F.T.A. Mangnus (Secretaris)
Mw. A.M.C. Aarts (Penningmeester)
Mw. L. Janssen
Dhr. R. Israël
Dhr. T van Riel

Stichting Mezz te Breda
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Directieverslag 2016 
Frank van Iersel - directeur 
 
Popzaal van Breda, context 
 

• Mezz is het enige poppodium van Breda en directe omgeving. Mezz is er voor zo veel 
mogelijk inwoners van de stad en de regio West Brabant. In de afgelopen jaren 2010-2015 
hebben popzalen te kampen gehad met teruglopende bezoekersaantallen. De crisis van die 
jaren en (in mindere mate) de festivalisering zijn twee van de oorzaken. Maar de dalende 
bezoekcijfers bij Mezz zijn groter dan de landelijke trend. De recente ontwikkelingen van 2015 
en 2016 laten goed zien dat Mezz negatief afwijkt van de landelijke trend: de crisis liep op zijn 
einde en het publieksbereik vertoonde landelijk gezien een licht herstel. In 2016 zien wij een 
nauwelijks herstel met totaal 56.377 bezoekers en 276 activiteiten.  

• De concert- en danceprogrammering bestaat voor  25%  van het totaal van die 276 activiteiten 
uit het aanbod zoals dat in andere grote(re) steden van Nederland te zien en te horen is. Het 
grotere segment van het programma-aanbod van Mezz is beperkt tot de capaciteit van de in 
landelijk perspectief gezien middelgrote Jupilerzaal.  De capaciteit van die zaal is maximaal 
550-600 bezoekers, bij dance lager.  Met deze relatief kleine capaciteit –een gegeven en 
uitgangspunt- kan Mezz slechts de onderkant van het grote(re) segment boeken, en zijn er in 
Breda dus minder grote namen te zien dan in qua inwonersaantal vergelijkbare steden.  

• De voornoemde daling van de bezoekcijfers komt grosso modo geheel voor rekening van het 
segment (grotere) concerten in de Jupilerzaal en teruglopende dance en dans-events. Vooral 
veroorzaakt door een lager aantal grote uitverkopende concerten dat geboekt kon worden. 
Dat is eveneens tegen de landelijke trend in, maar vooral verontrustend omdat het aantal 
concerten in dit segment grotere concerten niet daalde ten opzichte van eerdere jaren, Het 
lijkt dat de voortdurende daling van (grote) activiteiten en steeds minder publiek vooral een 
specifieke Mezz-problematiek is: de huisvesting kent tal van weeffouten en knelpunten die 
van negatieve invloed zijn op de publieksopkomst (de publieksvoorzieningen zijn ontoereikend 
en ook niet meer van deze tijd). Ook lijken de huisvestingsknelpunten een belangrijke reden te 
zijn voor het wegblijven van met name de grotere bands. En juist op die bands komen veel 
bezoekers af, waardoor dit segment een grote positieve financiële bijdrage levert aan het 
geheel.  

• Geen oorzaken van het sterk dalende publieksbereik bij de (grotere) concerten lijkt te zijn 
geweest door de toegenomen capaciteit van poppodia uit de omgeving en verdere 
schaaltoename bij het segment grotere Nederlandse bands. 
 

 
Programma 

• 2016 toont een totaal van 56.377 bezoekers bij 276 activiteiten  
• Het publieksbereik is verbeterd door de uitbreiding van leeftijden, zowel jonger als ouder, met 

belangstelling voor zowel winnaars van nationale talentenshows (Voice of Giel’s singer-
songwriters) als oude namen en de ‘tribute bands’ die van historische waarden blijken te zijn 
bij de adolescenten van toen 60’s, 70’s of 80’s;  

• De deelname van Mezz aan de Serious Request week met talloze activiteiten en uitzendingen 
heeft het publieksbereik op zowel lokaal als nationaal niveau versterkt 

• Het aantal concerten in het middensegment en in de Kleine Zaal is toegenomen waarbij het 
publieksbereik meer dan evenredig toenam.  De redenen zijn een intensievere 
programmering, samenwerking en verbinding met culturele organisaties, genre kenners & 
organisatoren uit Breda. Mezz ontwikkelt zich de laatste jaren als culturele broedplaats voor 
zowel de bands/muzikanten als de dance en urban scene. Voorbeelden zijn Grote Broer 
(urban), samenwerking met Kunstacademie  St.Joost,  met Club Bulk (alternatieve electronic), 
Punkrock Riot (punk), Club 3/12 Breda (alternatieve pop/rock) , Trashbangers (metal), 
December Tapes (sing/song), Boeisco (hiphop, rap, deephouse) 

• Met het lokale aandeel in dit categorieënaanbod – waarmee Mezz zich richt op de ‘Makers’ in 
de stad- wordt een community-driven aanbod gestimuleerd en komt dat bij voorkeur proactief 
tot stand in samenwerking met de betreffende genre-kenners en scenes in de stad. 
 

• De Belgische connectie die Mezz (én Breda) sinds de start heeft is nog immer een basis voor 
enthousiaste keuzes voor artistiek gezien nieuwe, innoverende en spannende popmuziek wat 
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we laten zien aan het Nederlandse publiek tijdens het festival ‘Ik Zie U Graag’, supports, 
presentaties en try-outs van bekende Belgische namen zoals dEUS en Milow.  

• Dance is net als de popconcerten een primaire functie van Mezz. Wij hebben ons daarom 
meer geprofileerd als podium voor de dancecultuur in Breda (dat zich graag als DJ-Capital wil 
profileren geïnspireerd door Bredanaars Tiestö en Hardwell en de zich meer en meer 
ontplooiende dj-industrie in de stad).  Mezz maakt deel uit van de adviescommissie stichting 
DJ City Breda, en werkt daarin samen met dance-organisaties en dance-scenes.  

• Samenwerkingen organisaties Bredase community 
Met stedelijke organisaties als Breda Barst, BoogieDown, Dancetour, BOD Groep/Breda Live, 
het Butt Festival, Velvet Music en de bluesclub SR&BB werkt Mezz samen op het gebied van 
programmering en uitvoering van o.a. bandcontests, afterparties, concerten op locaties (zoals 
rooftopconcerten i.s.m. een pop up restaurant), instore-concerten en indoorfestivals.  

• Mezz als podium voor de Bredase community 
Mezz werkt samen met talloze ‘niet-officiële’ organisatoren van danceconcepten zoals Klub 
Bulk en Lose Control (voor de kids), concerten of indoorfestivals als WanTwoTrash, Bastard 
fest en Thrashbangers Night, feesten als het 076 Bal en Pre Jazz. Daarnaast worden ook 
inhoudelijk en maatschappelijk georiënteerde programma’s geprogrammeerd, zoals 
TedxBreda, Pecha Kucha Night, Quiz’m en BLASt met cultuur en architectuur. 

• Met ons eigen poppodium als thuisbasis programmeert Mezz in toenemende mate ook op 
locaties in de stad onder de naam ‘Mezz On Tour’ met onder andere een samenwerking met 
Chassé Theater, Pannen op het Dak, Cultuurnacht en op verschillende locaties in de stad.  

• Mezz nam deel aan stedelijke activiteiten als De Cultuurnacht, Pannen  op het Dak, Breda 
Drijft, uiteraard Carnaval, NHTV intro en het Graphic Design festival. 

• Talentontwikkeling:  Breda’s Most Wanted heeft in 2016 zijn eerste editie gehad en wordt in 
2017 gecontinueerd. Dit programma is gericht op de verdere ontwikkeling van ambitieuze 
lokale bands, dj’s en muzikanten. Mezz is samen met POB, Nieuwe Veste, Popcorner en 
Sounddog verantwoordelijk voor dit programma. Per seizoen wordt aan vijf bands de 
mogelijkheid geboden om zich onder meer via workshops verder te ontwikkelen op artistiek en 
professioneel niveau. 
Het bestaande, succesvolle Proud of the South zal worden gecontinueerd. Dit programma – 
en ook Breda’s Most Wanted – zorgt voor een ‘return of investment’ met optredens en een 
sterk stijgende publieke belangstelling.  

• Mezz richt zich daarnaast op het bieden van een podium aan beginnende bands en dj’s door 
middel van voorprogramma’s, festivals en (gratis) concerten in de Kleine Zaal.  
Ook aan de lokale DJ-scene (en organisatoren van concept-avonden) bieden wij een podium 
 waarop ze zich kunnen ontwikkelen. Mezz doet dit via bestaande dance-avonden en 
bijvoorbeeld de Kunstbende DJ-contest.  

 
 
Organisatie & beleid 
 

• Sinds 2015 dringt Mezz bij de huiseigenaar de Gemeente Breda aan om het gebouw te 
renoveren en uit te breiden. In najaar 2016 is een budget toegewezen om de renovatie te 
bekostigen en de Kleine Zaal uit te breiden. Naar verwachting wordt die tussen april en 
september 2018 uitgevoerd.  

• In 2016 zijn een bezuiniging en reorganisatie doorgevoerd en is het management 
teruggebracht van vijf naar twee afdelingen; Creative en Operations. Mezz heeft momenteel 
9.1 fte in vaste dienst.  

• Mezz fungeert als leer-werkplek en biedt stagiaires werkervaring op het gebied van techniek, 
marketing en productie. De ondersteuning door ruim 100 vrijwilligers is onontbeerlijk. In 
vergelijking met andere zalen is het aantal hoog en Mezz is dan ook bijzonder trots op deze 
ambassadeurs. Met meetings, cursussen en training in vaardigheden en kennis wordt 
geïnvesteerd in medewerkers en vrijwilligers. 

• In 2016 is het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 gepresenteerd met daarin onze visie op de 
toekomst van Mezz en hoe die succesvol te maken. De kern daarvan is: 
Programmering:  
 - de focus de stad Breda en regio; samenwerking en coproductie 
 -maximale verbreding van het profiel van de programmering;  
 -meer concerten in het segment grotere nationale en internationale bands en dj’s 
 -een nog beter podium voor vernieuwing en talent 
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 Marketing:  
 -vraaggericht/community driven programmeren 
 -vernieuwde identiteit en branding Mezz 
 -programmeren, promotie en product via leefstijlsegmentereing 
 -aanhaken op bestaande netwerken in Breda.  

 
Financiële positie 
Het jaar 2016 is een jaar van belangrijke keuzes geweest voor onze organisatie. Het meerjaren 
beleidsplan is geformuleerd in samenwerking met Bureau LAgroup. Dat beleidsdocument vormt de 
basis voor de strategische keuzes die gemaakt zijn op het gebied van de programmering, de 
marketing en de organisatie. Mezz heeft de noodzakelijke en ingrijpende stappen gezet om de 
organisatie toekomst bestendig te maken.  Daarvoor heeft Mezz flink moeten investeren en kosten 
gemaakt met de reorganisatiekosten in de vorm van transitievergoedingen en advocaatkosten, de 
rebranding met  re-branding bureau Das Buro en de advieskosten voor het realiseren van het 
beleidsplan. Een totaal saldo van € 81.952. Het saldo van de reguliere exploitatie komt op een 
negatief van € -35.870. Het resultaat komt op -€ 133.900 en een positief eigen vermogen van  
€ 9.754.     
 
Mezz komt uit een periode van donkere jaren met dalende aantallen. Wij willen naar zonnigere jaren 
en doen dat met een verbreding van het programma, een nieuwe positionering in de stad en regio 
West-Brabant en een re-branding van het merk Mezz met een duidelijke marketingstrategie waarin 
effectiviteit en uitstraling de toon voert.  
De toekomstige renovatie van de grote zaal en faciliteiten en de uitbreiding van de Kleine Zaal biedt 
ons de fantastische mogelijkheid om de programmering vanaf 2018 kwalitatief te versterken wat leidt 
tot een verhoging van de publieksaantallen en tot een steviger zichtbaarder positie in het werkveld.  
Voor de periode na de renovatie en uitbreiding voorzien wij een sterk verbeterde financiële positie. 
Voor 2017 zien wij in ieder geval een voorzichtig resultaat door de verbeterde marketing en branding, 
voor 2018 moeten wij uiteraard rekening houden met overbruggingskosten vanwege het ontbreken 
van inkomsten terwijl de reguliere kosten blijven. In deze jaarstukken is de meerjaren begroting 
opgenomen.  
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Bestuursverslag 2016 
Arend Hardorff - voorzitter 
 
Bestuur 
Het bestuur functioneert als een dagelijks bestuur en houdt zich bezig met de algemene organisatie, 
financiën, controle en lopende zaken binnen Mezz. Daarnaast is het bestuur sparring partner voor de 
directie over bovenstaande punten en personeelsbeleid.  
 
Stichting Mezz volgt de handleiding Cultural Governance voor goed en transparant besturen. 
Vergaderingen worden voorbereid door de directie, genotuleerd en gearchiveerd. Financiële verslagen 
en begroting worden door penningmeester en directie voorbereid. Besluiten worden opgenomen in 
een besluitenlijst. Beleidszaken worden in procedures vastgelegd en gecommuniceerd met directie en 
personeel.  
 
Het bestuur is het beslissingsorgaan en komt maandelijks bijeen, uitgezonderd de maanden juli en 
augustus. Alle leden van het bestuur ontvangen notulen van bestuursvergaderingen en diverse 
overleggen binnen Mezz per mail. Dit ter informatie en voorbereiding van de bestuursvergadering en 
ter vaststelling, dit geschiedt minimaal 1x per kwartaal. Daarnaast vindt de vaststelling van de 
jaarrekening altijd plaats in de maand mei van het daarop volgende jaar. In 2016 is het bestuur 10 x 
bijeen gekomen. 
 
In 2016 werd het algemeen bestuur gevormd door: 

dhr. A.Hardorff Voorzitter Dean NHTV Academy for Leisure 
dhr. F.T.A Mangnus Secretaris Teamleider Economie/Educatie/Sport Gem. Bergen op Zoom 
mevr. A.M.C. Aarts Penningmeester Econoom Bisdom Breda 
dhr. T. van Riel Lid Advocaat Van Loo Van Riel 
mevr. L. Janssen Lid Projectleider Dordrechts Museum  
dhr. R. Israël  Lid Manager Marketing, Sales and Events Luxor Theater 

 
 
Het bestuur heeft op 24 april 2017 de jaarrekening 2016 ongewijzigd vastgesteld, en zodoende de 
directie en penningmeester decharge verleend. Het bestuur is tevens akkoord met alle vastgelegde 
bestemmingsreserves.    
 
 



JAARREKENING 2016
Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten over 2016
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 188.278 66.542

Vlottende activa

Voorraden  (2) 17.440 25.651
Vorderingen  (3) 215.795 168.648
Liquide middelen  (4) 195.315 289.249

 428.550 483.548

 616.828 550.090

Stichting Mezz te Breda
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________________
 



31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Ondernemingsvermogen  (5) 9.754 3.140

Bestemmingsfonds  (6) 188.500 188.500

Kortlopende schulden  (7)

Crediteuren 53.482 41.259
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 17.731 21.462
Overige schulden en overlopende
passiva 347.361 295.729

418.574 358.450

 616.828 550.090

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Realisatie
2015

€
Baten

Horeca opbrengsten  (8) 676.706 650.023 667.628
Opbrengsten culturele activiteiten  (9) 521.593 605.733 504.230
Sponsorbijdragen  (10) 52.000 52.500 61.615
Reguliere subsidiebaten  (11) 540.155 545.197 535.362
Incidentele subsidie  (12) - - -1.046

Som der baten 1.790.454 1.853.453 1.767.789

Lasten

Kosten activiteiten                                                                     
                                   

Kosten horeca  (13) 208.993 195.852 196.448
Kosten culturele activiteiten  (14) 510.646 545.668 505.363

719.639 741.520 701.811

Beheer en administratie

Personeelslasten  (15) 685.175 683.707 662.878
Afschrijvingen  (16) 26.827 30.000 26.522
Huisvestingslasten  (17) 216.595 230.822 221.500
Onderhoud en kleine aanschaf  (18) 19.052 17.500 23.727
Kantoorlasten  (19) 35.844 36.000 34.097
Indirecte activiteitskosten  (20) 68.065 64.204 68.807
Algemene lasten  (21) 46.873 44.700 64.811
Financiële baten en lasten  (22) 12.164 5.000 9.801

1.110.595 1.111.933 1.112.143

1.830.234 1.853.453 1.813.954

Saldo reguliere exploitatie -39.780 - -46.165
Saldo reorganisatie, rebranding, en beleidsplan  (23) -81.951 - -

Saldo voor mutaties betemmingsreserves -121.731 - -46.165
Mutaties bestemmingsreserves  (24) -12.169 -30.000 -8.522

Saldo na mutaties bestemmingsreserves -133.900 -30.000 -54.687

Stichting Mezz te Breda
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN

 ALGEMEEN

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen van financiele
verslaglegging.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.

Per 31-12-2016 is een herwaardering van activa doorgevoerd op basis van de economische waarde van de
activa. In het verleden zijn investeringen direct ten laste van reserveringen geboekt en zijn korte
afschrijvingstermijnen gehanteerd, waardoor de waarde van deze activa zoals deze zijn opgenomen in de
jaarrekening niet de werkelijke waarde vertegenwoordigd. 

 Afschrijving

Actief
%

Inventaris  10-33
Inventaris commerciele activiteiten  20-33
Inventaris culturele activiteiten  5-33

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Stichting Mezz te Breda
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Liquide middelen

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden.
Waar nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

De liquide middelen staan, voor zover niets anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Reserves en fondsen

Het eigen vermogen is vrij besteedbaar indien de stichting hier zonder belemmering kan beschikken voor het
doel waarvoor het is opgericht.
Een deel van het eigen vermogen is afgezonderd. Het bestemmingsfonds betreft een door de Gemeente
Breda toegekende en geoormerkte bijdrage voor de vervanging van de theaterinstallatie. Dit betreft zowel
lichtinstallaties, geluidinstallaties alsmede oefenruimtes. 

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
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.

Horeca opbrengsten

Onder baten 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, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Onder de baten zijn subsidiebaten opgenomen, deze worden ingezet ten behoeve van het realiseren van
culturele activiteiten.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. 

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij  betrekking hebben.

Stichting Mezz te Breda
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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, boekwinsten 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 rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
Stichting Mezz is omzetbelasting plichtig. Over de vennootschapsbelastingplicht is enkele jaren geleden
correspondentie gevoerd met belasting dienst. De stichting heeft vooralsnog geen vennootschapsbelasting
plicht opgelegd gekregen.

Stichting Mezz te Breda
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

1. Materiële vaste activa

Inventaris 23.740 19.174
Inventaris commerciele activiteiten 16.714 18.862
Inventaris culturele activiteiten 147.824 28.506

 188.278 66.542

Inventaris

€

Inventaris
commerciele
activiteiten

€

Inventaris
culturele

activiteiten

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde 140.450 78.774 332.269 551.493
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -121.276 -59.912 -303.764 -484.952

19.174 18.862 28.505 66.541

Mutaties 
Investeringen 3.374 578 16.267 20.219
Herwaardering 12.181 2.781 113.383 128.345
Afschrijvingen -10.989 -5.507 -10.331 -26.827

4.566 -2.148 119.319 121.737

Boekwaarde per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde 156.005 82.133 461.919 700.057
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -132.265 -65.419 -314.095 -511.779

Boekwaarde per 31 december 2016 23.740 16.714 147.824 188.278

Per 31-12-2016 is een herwaardering van activa doorgevoerd op basis van de economische waarde van de
activa. In het verleden zijn investeringen direct ten laste van reserveringen geboekt en zijn korte
afschrijvingstermijnen gehanteerd, waardoor de waarde van deze activa zoals deze zijn opgenomen in de
jaarrekening niet de werkelijke waarde vertegenwoordigd. De bestemmingsreserve vervanging geluid- en
lichtinstallatie is tegen de herwaardering weggevallen.

Stichting Mezz te Breda
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Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  10-33
Inventaris commerciele activiteiten  20-33
Inventaris culturele activiteiten  5-33

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

2. Voorraden

Handelsgoederen 17.440 25.651

3. Vorderingen

Debiteuren 22.993 13.634
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 34.420 13.369
Overige vorderingen en overlopende activa 158.382 141.645

215.795 168.648

Debiteuren

Debiteuren 22.993 13.634

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 34.420 13.369

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 158.382 141.645

Overige vorderingen

Subsidie gemeente Breda 26.600 26.395
Inkoopkortingen leveranciers 82.156 82.175
Vooruitbetaalde kosten 33.378 20.407
Subsidie Fonds Podium Kunsten 3.697 3.083
Bankrente- en kosten 482 2.437
Nog te ontvangen ziekteverzuimuitkeringen 2.044 2.480
Voorschotten 225 618
Overigen 200 2.827
Nog te factureren 9.600 1.223

158.382 141.645

Stichting Mezz te Breda
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31-12-2016 

€

31-12-2015

€

4. Liquide middelen

Rabobank 94.504 15.848
Deposito's 52.408 219.272
Kas 46.381 52.391
Gelden onderweg 2.022 1.738

195.315 289.249
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 15 -

________________________________________________________________________________________



PASSIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

5. Eigen vermogen

Algemene reserve 9.754 -111.048
Bestemmingsreserve vervanging licht- en geluidsinstallatie - 106.688

Bestemmingsreserve onderzoekskosten verbouwing - 7.500

9.754 3.140

2016

€

2015

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari -111.048 -56.361
mutatie inzake vrijval bestemmingsreserve vervanging geluid-
en lichtinstallatie 126.357 -
mutatie inzake herwaardering activa 128.345 -
Resultaatbestemming -133.900 -54.687

Stand per 31 december 9.754 -111.048

Bestemmingsreserve vervanging licht- en
geluidsinstallatie

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Bestemmingsreserve vervanging licht-en geluidsinstallatie

Stand per 1 januari 106.688 85.666
Dotatie 30.000 30.000
Onttrekking -10.331 -8.978
Mutatie -126.357 -

Stand per 31 december - 106.688

De bestemmingsreserve is in 2016 vrijgevallen tegenover de herwaardering van de materiele vaste activa.
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Bestemmingsreserve onderzoekskosten verbouwing

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Bestemmingsreserve onderzoekskosten verbouwing

Stand per 1 januari 7.500 20.000
Onttrekking -7.500 -12.500

Stand per 31 december - 7.500

Stichting Mezz is in 2014 begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden om het pand te verbeteren met
het oog op gebruiksgemak, duurzaamheid en toekomstige verdienmogelijkheden. In 2016 is dit onderzoek
afgerond.

6. Bestemmingsfonds

2016

€

2015

€

Bestemmingsfonds

Stand per 1 januari 188.500 188.500

Stand per 31 december 188.500 188.500

Het bestemmingsfonds betreft een door de Gemeente Breda toegekende en geoormerkte bijdrage voor de
vervanging van de theaterinstallatie. Dit betreft zowel lichtinstallaties als geluidinstallaties.

7. Kortlopende schulden

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Crediteuren

Crediteuren 53.482 41.259

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 15.116 16.665
Pensioenen 2.615 4.797

17.731 21.462

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 347.361 295.729

Stichting Mezz te Breda
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31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 38.813 44.021
Nog te betalen salariskosten en vergoedingen reorganisatie 79.578 -
Munten in  omloop 86.709 127.658
Vooruitontvangen tickets 86.969 69.691
Tussenrekening Breda's most wanted -3.000 1.743
Vooruitontvangen sponsoring 28.208 29.833
Nog te betalen bedragen 30.084 22.783

347.361 295.729

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een doorlopend exploitatie- en huurcontract afgesloten voor het gebruik van het Poppodium
Mezz aan de Keizerstraat te Breda. De huurverplichting bedraagt € 136.757  per jaar exclusief btw.

Horeca leverancier

Met AB Inbev is een vijfjarige overeenkomst getekend inzake de dranklevering. Hiertegenover staat een
inkoopkorting en een sponsorbedrag. Het contract loop tot 1 september 2018.

Stichting Mezz te Breda
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Realisatie
2015

€
8. Horeca opbrengsten

Horeca omzet 614.870 626.948 616.725
Commerciele verhuur 61.836 23.075 50.903

676.706 650.023 667.628

In 2016 is evenals in 2015 is een deel van de munten in omloop vrijgevallen.
De omzet is lager dan begroot, doordat de bezoekersaantallen 13% lager waren dan begroot. dit komt met
name door de terugloop van bezoekers bij dance activiteiten en minder grote shows.

Het resultaat van commerciele verhuur is veel beter dan begroot vanwege meer verhuringen in het cafe en in
de zaal. De kosten zijn ook gestegen, maar per saldo zit er een stijgende lijn in deze inkomsten.

9. Opbrengsten culturele activiteiten

Recettes concerten 420.128 503.684 416.297
Garderobe 27.018 30.000 28.850
Culturele verhuur 15.566 5.587 13.212
Bijdrage servicekosten 57.687 66.462 44.105
Doorberekende kosten 1.194 - 1.766

521.593 605.733 504.230

De recette is lager dan begroot vanwege minder grote shows en minder bezoekers bij dance activiteiten.
Hierdoor zijn ook de servicekosten lager dan begroot. De stijging in de servicekosten ten opzichte van 2015 is
het gevolg van een prijsverhoging van de servicekosten vanaf eind 2015.

De bijdrage voor culturele verhuur is voorzichtig begroot, omdat dit sterk afhankelijk is van de vraag door
culturele partijen. 

10. Sponsorbijdragen

Sponsorbijdragen 52.000 52.500 61.615

In de sponsorbijdrage van 2015  is een eenmalige sponsorbijdrage opgenomen in verband met
contractverlenging.

11. Reguliere subsidiebaten

Exploitatiesubsidie Gemeente Breda 532.000 535.197 527.895
NFPK subsidie 8.155 10.000 7.467

540.155 545.197 535.362

Stichting Mezz te Breda
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De exploitatie subsidie betreft de toekenning voor subsidie door gemeente Breda voor 2016.  De toegekende
subsidie over 2016 bedraagt € 532.000. Hiervan is 95% reeds uitbetaald. De overige 5% wordt uitbetaald
nadat de verantwoording is vastgesteld.

Vanaf 2016 is subsidie toegekend onder FPK (SKIP). Dit is een tekortsubsidie ten behoeve van culturele
activiteiten in de grote zaal. Doordat er op deze concerten niet vaak tekorten zijn, zijn de subsidieinkomsten
lager dan begroot. 

Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Realisatie
2015

€
12. Incidentele subsidie

Correctie subsidie gemeente Breda 2014 - - -1.046

Kosten activiteiten                                                                     
                                   

13. Kosten horeca

Inkoop horeca 157.012 172.800 154.333
Inhuur barpersoneel 4.892 11.552 5.166
Kosten commerciele activiteiten 47.089 11.500 36.949

208.993 195.852 196.448

Het inkooppercentage van de horeca is 28%, dat is iets hoger opzichte van 2015 (27,1%), maar wel onder het
begrote percentage van 28.2%.

14. Kosten culturele activiteiten

Artiesten en kosten optredens 415.723 475.685 407.115
Reclame en advertentiekosten 53.585 48.880 49.260
Beveiligingskosten 18.969 16.103 19.660
Huur materialen 11.969 - 19.656
Kosten vrijwilligers 5.490 - 5.199
Ticketing kosten 4.910 5.000 4.473

510.646 545.668 505.363

Door het lagere aantal grote shows zijn de kosten lager dan begroot. Een deel van de positieve bijdrage van
het programma wordt echter veroorzaakt door dit type shows. Daardoor blijft de bijdrage van de culturele
activiteiten achter bij de begroting. 

15. Personeelslasten

Lonen en salarissen 502.675 496.207 473.562
Sociale lasten 90.771 89.000 93.656
Pensioenlasten 25.572 25.000 25.789
Overige personeelslasten 66.157 73.500 69.871

685.175 683.707 662.878
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Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Realisatie
2015

€
Lonen en salarissen

Bruto lonen 524.103 496.207 523.007
Reservering te betalen vakantiedagen en overuren -3.100 - -6.434
Ontvangen uitkeringen ziekteverzuimverzekering -18.328 - -43.011

502.675 496.207 473.562

Sociale lasten

Sociale lasten 90.771 89.000 93.656

Pensioenlasten

Pensioenlasten 25.572 25.000 25.789

Overige personeelslasten

Kosten vrijwilligers 17.545 18.000 26.756
Reis- en verblijflasten 5.333 3.500 5.620
Onkostenvergoedingen 828 - 623
Ziekengeldverzekering/arbodienst 27.621 27.000 20.900
Kantinelasten 9.509 10.000 7.186
Opleidingslasten 1.600 5.000 3.128
Overige personeelslasten 3.721 10.000 5.658

66.157 73.500 69.871

16. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 26.827 30.000 25.950
Afboeking desinvesteringen - - 572

26.827 30.000 26.522

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 10.989 12.000 11.320
Inventaris commerciele activiteiten 5.507 7.000 5.652
Inventaris culturele activiteiten 10.331 11.000 8.978
Afboeking desinvesteringen - - 572

26.827 30.000 26.522

Overige bedrijfslasten

17. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 136.757 138.822 135.940
Gas water licht 37.096 40.000 38.034
Onderhoud onroerende zaak 7.104 15.000 8.879
Schoonmaakkosten 23.754 23.000 24.914
Vaste lasten onroerend goed 8.480 10.000 11.441
Overige huisvestingskosten 3.404 4.000 2.292

216.595 230.822 221.500
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Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Realisatie
2015

€
18. Onderhoud en kleine aanschaf

Onderhoud inventaris 5.201 9.500 11.785
Kleine aanschaffingen 13.851 8.000 11.942

19.052 17.500 23.727

19. Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 6.386 6.500 6.197
Drukwerk 680 1.500 1.780
Automatiseringslasten 9.930 7.500 7.581
Telecommunicatie 10.667 11.500 11.063
Contributies en abonnementen 8.181 9.000 7.476

35.844 36.000 34.097

20. Indirecte activiteitskosten

Buma 21.311 26.204 21.467
Drukwerk 25.968 27.000 18.583
Internet en Website 3.832 3.500 4.019
Representatie en relatiegeschenken 335 500 1.041
Overige activiteitkosten 16.619 7.000 23.697

68.065 64.204 68.807

21. Algemene lasten

Accountant en administratie 21.820 17.200 23.365
Advieslasten 9.873 10.000 16.360
Verzekeringen 14.201 16.000 16.780
Oninbare vorderingen 209 - -
Overige algemene kosten 770 1.500 8.306

46.873 44.700 64.811

22. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 493 5.000 2.459
Rentelasten en soortgelijke lasten -12.657 -10.000 -12.260

-12.164 -5.000 -9.801

De rente opbrengsten zijn door de lage rentestand en de verliezen van 2015 en 2016 lager dan begroot.

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -12.059 -10.000 -11.827
Rente belastingdienst -598 - -433

-12.657 -10.000 -12.260

23. Saldo reorganisatie, rebranding, en beleidsplan

Lasten reorganisatie, rebranding en meerjaren beleidsplan -138.951 - -
Subsidie investeringsmiddelen cultuur gemeente Breda 57.000 - -

-81.951 - -
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Eind 2016 is een reorganisatie doorgevoerd, waarbij voor vier medewerkers het contract beeindigd is. Een
deel van de functies vervalt en een deel wordt op een andere manier ingevuld. De transitievergoedingen, loon
doorbetalingsverplichtingen en advieskosten hieromtrent zijn in deze post opgenomen. Daarnaast zijn in 2016
advieskosten gemaakt inzake het meerjaren beleidsplan, rebranding en ter voorbereiding van de verbouwing.

In het kader van investeringsmiddelen cultuur 2016  heeft gemeente Breda een bedrag van € 75.000
gereserveerd ten behoeve van de voorbereidingskosten inzake de verbouwing en rebranding. De in 2016
gemaakte kosten bedragen € 57.000. Het overige deel, zijnde € 18.000 wordt gereserveerd ten behoeve van
toekomstige kosten voor de verbouwing.

24. Mutaties bestemmingsreserves

Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Realisatie
2015

€

Mutaties bestemmingsreserve vervanging licht- en
geluidsinstallatie -19.669 -30.000 -21.022
Mutatie bestemmingsreserve onderzoek verbouwing 7.500 - 12.500

-12.169 -30.000 -8.522

Ondertekening voor akkoord

Breda, 26 april 2017

Dhr. A. Hardorff (Voorzitter) Dhr. F.T.A. Mangnus (Secretaris) 

Mw. A.M.C. Aarts (Penningmeester) Dhr. F. van Iersel (directeur) 
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum welke in deze jaarrekening zijn te verwerken of toe te
lichten.

Statutaire winstverdeling
Het verlies a € 133.900 is onttrokken aan de algemene reserve.
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BIJLAGEN



BIJLAGE 1. MEERJARENBEGROTING MEZZ EXPLOITATIE 2017‐2021

begroting begroting begroting begroting begroting realisatie realisatie
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

(incl sluiting)
BRUTO MARGE ACTIVITEITEN

CULTURELE ACTIVITEITEN 50.903 54.907 63.912 32.464 61.840 47.567 30.693
HORECA 500.820 482.692 466.048 272.721 375.082 350.516 372.282
VERHURINGEN 55.917 48.830 43.495 17.835 36.085 44.728 34.253
TOTAAL BRUTOMARGE 607.639 586.430 573.455 323.021 473.008 442.811 437.228

INDIRECTE KOSTEN

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 645.499 634.254 623.229 607.421 584.324 684.491 669.118
TOTAAL PUBLICITEIT EN MARKETING 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 84.462 72.316
TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN 86.200 86.200 86.200 94.700 91.200 98.294 110.416
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN 246.325 243.343 240.404 155.952 232.851 216.595 221.501
TOTAAL INVENTARISKOSTEN 15.000 15.000 15.000 16.500 16.500 17.316 19.857
TOTAAL KAPITAALLASTEN 96.200 97.600 99.000 65.000 53.500 46.496 47.544
TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 1.172.224 1.159.396 1.146.833 1.022.573 1.061.375 1.147.654 1.140.752

SUBSIDIE (inclusief index 1,5%) 564.645 556.301 548.080 539.980 536.000 532.000 526.849
BIJDRAGE GEMEENTE INCIDENTEEL 30.000 160.000 57.000
SPONSORING 60.000 60.000 55.000 25.000 52.500 52.000 61.615
REORGANISATIEKOSTEN ‐138.951
INCIDENTELE LASTEN/BATEN 68.894 60.374
ONVOORZIEN ‐10.000 ‐10.000 ‐25.000 ‐25.000 0

TOTAAL 50.061 33.335 34.701 428 133 ‐133.900 ‐54.687

BESCHIKBAAR VOOR EXTRA HUUR 33.000 33.000 33.000

SALDO NA HUUR 17.061 335 1.701 428 133 ‐133.900 ‐54.687




