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Bestuursverslag 
 

Met trots presenteren Raad van Toezicht en bestuur het Jaarverslag 2017, 
het eerste dat we onder de nieuwe handelsnaam van stichting Koorenhuis 
presenteren: KOO. 

Stichting Koorenhuis stelt zich – in overeenstemming met in elk geval het 
beleid van de gemeente Den Haag – ten doel: 

“het voor een breed en pluriform publiek toegankelijk maken, (doen) 
uitvoeren en ontwikkelen van kunsteducatie en hiermee de deelname aan 
kunst door de inwoners van Den Haag systematisch te bevorderen. 

De nieuwe naam is op 9 maart 2018 gelanceerd. Echter, omdat dit uiteraard 
een “belangrijke gebeurtenis na balansdatum” betreft hebben we gemeend er 
goed aan te doen dit jaarverslag onder de naam KOO uit te brengen en in de 
nieuwe huisstijl vorm te geven. Zowel de jaarrekening als het jaarverslag 
zijn beknopter gemaakt, beter passend bij de omvang van de organisatie. 
Bij de start van het seizoen 2018/2019 zullen we – ook nog in het kader 
van het vertrouwd raken met de nieuwe naam - een publicatie maken die het 
karakter van een publieksjaarverslag heeft. 

Het jaar 2017 markeert bovendien de start van een nieuwe 
kunstenplanperiode van de gemeente Den Haag. De medewerkers van KOO zijn 
per 1 januari gestart in een nieuwe organisatiestructuur en een volledig 
projectmatige manier van werken. Dit was even wennen in het begin maar 
gaandeweg het jaar lijkt iedereen daar zijn weg in gevonden te hebben. De 
activiteiten kenden ook een nieuwe indeling: 

- kennis en vaardigheden: lessen en cursussen op school en in de vrije 
tijd 

- midden in de maatschappij: projecten met partners en op locatie 
- onderzoek en ontwikkeling: vernieuwing van het kunstonderwijs (zowel 

inhoudelijk als organisatorisch) 

Bovendien leggen we deze periode het accent het verder ontwikkelen van de 
motor achter onze organisatie: de groep docenten die namens KOO het 
kunstonderwijs in de stad brengt. Wij behartigen hun belangen en creëren 
zoveel mogelijk arbeidsmarktkansen voor hen. Het zowel kwalitatief als 
kwantitatief op het juiste niveau hebben en houden van deze community is 
een belangrijk doel voor de organisatie. Het volgende organisatiemodel 
ontstaat hierdoor: 

 

 

Docentencommunity
Vakontwikkeling

Inspiratie

Midden in de maatschappij
Kennis en Vaardigheden
Onderzoek en ontwikkeling
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De “nieuwe” organisatie kent ook een helder motto: 

Wij organiseren professioneel kunstonderwijs, 

Vooral daar, waar dat niet vanzelf gaat. 

 

Alle activiteiten worden langs deze meetlat gelegd. 

Cultureel ondernemerschap 
Het ondernemerschap van KOO laat zich het best beschrijven aan de hand van 
bovenstaand model. We zoeken in de stad naar mogelijkheden om ons 
kunstonderwijs in de stad te brengen. We zijn actief op zoek naar nieuwe 
partners – waarbij we ons niet beperken tot de welzijnssector - en nieuwe 
locaties. Het ondernemerschap van Koorenhuis laat zich nog sterker zien in 
projecten en programma’s en de nieuwe partners waarmee wordt samengewerkt. 
Ook in 2017 heeft dit weer tot nieuwe (potentiële) partners geleid. 

Aan de andere kant helpen wij op deze manier de docenten aan (nieuw) werk 
en nieuwe mogelijkheden om hun werk te doen en hun inzetbaarheid op de 
markt te verbeteren – wij helpen hen dus in hun eigen ondernemerschap. 

Maatschappelijke aspecten 
Het maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van KOO is groot. 
Echter de rol van Koorenhuis werd in het verleden vaak niet goed 
gezien/ervaren. Het doel is om KOO te ontwikkelen tot een onmisbare, 
ondernemende schakel in het sociaal domein en KOO als merk ook op die 
manier te laden. 

KOO bedient heel Den Haag. Vele scholen van zeer diverse achtergrond en 
connotatie nemen producten van KOO af. Daarmee bereikt KOO een zeer divers 
publiek. Binnen de organisatie is diversiteit echter nog geen 
vanzelfsprekendheid. KOO is aangesloten bij de beweging “Divers Den Haag” 
en hoopt zodoende haar kennis op dit gebied te vergroten en in te zetten. 

Financiële paragraaf 2017 
In de jaarrekening leggen we verantwoording af over de financiële gang van 
zaken in het afgesloten kalenderjaar. Zij is bedoeld als verantwoording 
aan de Gemeente Den Haag als belangrijkste subsidiegever en verder voor 
eenieder die belang stelt in KOO. 

We hebben ervoor gekozen met ingang van 2017 de jaarrekening in te richten 
volgens de C1 richtlijn: kleine organisaties zonder winststreven. Dit 
brengt een beknoptere jaarrekening met zich mee. Voorheen rapporteerden 
wij conform de RJ 640. 

De autonome ontwikkeling van KOO was 2017 opnieuw positief. Nieuwe scholen 
konden als klant worden begroet en ook het aantal projecten “in 
uitvoering” steeg waardoor de eigen omzet voor het derde jaar op rij is 
gestegen (zie bijlage 3.). 

Boekjaar 2017 heeft geleid tot een positief resultaat van € 1.509. 

Het resultaat over 2017 is relatief sterk beïnvloedt door incidentele 
baten en lasten. Deze gebeurtenissen hebben deels nog te maken met de 
afwikkeling van de reorganisatie uit 2013 en uiteraard het traject voor de 
naamswijziging en de investering in een nieuwe website die we direct in 
het resultaat over 2017 hebben verwerkt. 

We zijn er trots op dat het aandeel van de exploitatiesubsidie in de 
totale exploitatie opnieuw is gedaald, tot 60%. We streven ernaar dit 
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cijfer nog verder te verlagen – de begroting 2018 gaat uit van een 
percentage van 55%. 

De algemene reserve, het vrij besteedbare vermogen heeft als doel het 
hoofd te kunnen bieden aan onverwachte gebeurtenissen en zal, indien 
mogelijk, in de toekomst worden uitgebreid tot ongeveer 10% van de totale 
jaarexploitatie. 

Prijsbeleid 
Voor haar prijsbeleid hanteert KOO een simpel uitgangspunt. De 
exploitatiesubsidie wordt aangewend om de “basis-organisatie” in stand te 
houden en wordt zo veel mogelijk ingezet ten behoeve van de ontwikkeling 
van nieuw kunstonderwijs en projecten. Voor de uitvoering van het 
kunstonderwijs wordt door de afnemer betaald op basis van kostprijs+. 

De projectenportefeuille van KOO kent nog een lichte golfbeweging: wanneer 
er veel projecten in de uitvoeringsfase zijn realiseren we een hogere 
omzet. In 2017 waren er juist veel projecten in de voorbereidingsfase en 
werd de uitvoering van een aantal projecten nog wat vooruitgeschoven. 
Hierdoor realiseerden we in 2017 een lagere omzet dan begroot. 

Activa 
De liquide middelen bedragen ultimo 2017 € 445.486. Deze relatief hoge 
stand is nodig ter dekking van verplichtingen die in de toekomst nog uit 
de balansvoorzieningen voortvloeien. Over 2017 en voor 2018 zijn verder 
geen specifieke financieringsbehoeften bekend. 

Vermogen 
Het “vrij besteedbare” vermogen van de stichting wordt aangehouden om 
eventuele toekomstige onvoorziene omstandigheden en tegenvallers te kunnen 
opvangen en/of een eigen investering te kunnen doen in nieuwe projecten en 
trajecten, wanneer kansen hiertoe zich aandienen. 

Toekomstparagraaf 
De begroting voor 2018 ziet er als volgt uit (Bron: Activiteitenplan 
2018): 

  2018 

 BATEN  

 Directe opbrengsten  

A.1 Eigen inkomsten 625.082 

A.2 Overige inkomsten 0 

 Indirecte opbrengsten  

A.3 Diverse inkomsten 0 

A Totale opbrengsten 625.082 

B.1 Subsidie ministerie OCW i.k.v. Basisinfrastructuur 0 

B.2 Subsidie Provincie 0 

B.3.1 Subsidie gemeente Den Haag 761.718 

B.3.2 Overige subsidies van de gemeente Den Haag 0 

B.4 Overige bijdragen 0 

B Totale bijdragen 761.718 

 Totale Baten (A+B) 1.386.800 
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 LASTEN  

C.1 Beheerslasten personeel 261.020 

C.2 Beheerslasten materieel 75.595 

C Totale beheerslasten 336.616 

D.1 Activiteitenlasten personeel 1.011.546 

D.2 Activiteitenlasten materieel 38.638 

D Totale activiteitenlasten 1.050.184 

 Totale Lasten (C+D) 1.386.800 

 RESULTAAT 0 

 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0 

 Saldo rentebaten en –lasten 0 

 Saldo buitengewone baten en lasten 0 

 Exploitatieresultaat 0 

In 2018 verwachten we een stijgende omzet in zowel de projecten Kennis en 
Vaardigheden (Muziekimpuls) en Midden in de Maatschappij (start diverse 
projecten). 

Governance 
De Raad van Toezicht van de Stichting Koorenhuis was in 2017 nauw 
betrokken bij het voorbereiden van de voorgenomen naamswijziging. Mede 
dankzij hen is het besluitvormingsproces daaromtrent ordelijk verlopen. De 
directie is de leden van de Raad van Toezicht erg dankbaar dat zij zich 
opnieuw een jaar lang onbezoldigd hebben ingezet voor de stichting. 

 

 

De personeelsvertegenwoordiging heeft in 2017 een actieve en constructieve 
bijdrage geleverd aan de realisatie van de nieuwe naam en positionering. 
Begin 2018 heeft KOO een reglement en ondernemersovereenkomst met de PVT 
getekend.  

Den Haag, 12 april 2018 

 

 

Gertjan Bots 

Directeur-bestuurder  
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Verslag van de Raad van 
Toezicht 
Dit Jaarverslag is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de 
Raad van Toezicht van Stichting Koorenhuis – inmiddels handelend onder de 
naam KOO. 

Taak 
De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur 
van de Stichting Koorenhuis en op het beleid en het beheer, derhalve op 
het handelen van de directeur-bestuurder. De RvT ziet erop toe dat de 
directeur-bestuurder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de 
Stichting Koorenhuis betrekking hebbende wetten, regelingen en richtlijnen 
alsmede de ‘Code Cultural Governance’ naleeft. Daarnaast staat de RvT de 
directeur-bestuurder met raad bij.  

Functioneren 
Nu de afwikkeling van Koorenhuis-oud tot een goed einde is gebracht en er 
slechts nog jaarlijkse administratieve verrekeningen hoeven plaats te 
vinden kon de RvT het vizier richten op de toekomst van de organisatie. De 
directeur heeft hiertoe zijn toekomstvisie aan de RvT gepresenteerd. Op 
basis daarvan zijn goede discussies gevoerd in de RvT. We zijn van mening 
dat er een helder en levensvatbaar toekomstbeeld bestaat voor de 
organisatie. 

Tijdens deze gesprekken over de toekomstvisie zijn wij als RvT ook 
overtuigd geraakt van het voorstel dat een naamswijziging onderdeel van 
dit toekomstbeeld zou moeten zijn. Omdat dit een ingrijpende operatie is, 
zeker voor een gerenommeerde instelling als Koorenhuis, is dit onderwerp 
bij de vier reguliere vergaderingen van de RvT met de directeur-bestuurder 
uitgebreid aan de orde geweest en is er gezorgd voor een zorgvuldig 
besluitvormingsproces. Het definitieve besluit namen we in een speciaal 
daartoe bijeengeroepen vergadering. Ook voor het bespreken van de 
introductiecampagne van de nieuwe naam is de RvT bijeengekomen. 

Daarbij is de RvT tijdens de vergaderingen steeds op de hoogte gehouden 
van de actuele stand van zaken binnen de organisatie, de nieuwe projecten 
en eventuele vragen vanuit de directie. 

De RvT heeft in 2017 goedkeuring verleend aan het Activiteitenplan 2018 en 
de bijbehorende begroting. Voorts heeft begin 2017 heeft een 
beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder plaatsgevonden. 

De Auditcommissie, als deelcommissie van de RvT, is bijeen geweest ter 
voorbereiding van de besluitvorming in de RvT over het jaarverslag en de 
jaarrekeningen 2016 en de begroting 2018. 

Het is inmiddels een traditie geworden dat de RvT op informele wijze 
contact heeft met de medewerkers van de stichting. Hiervoor is in 2017 (en 
inmiddels ook weer in 2018) een bijeenkomst georganiseerd. De RvT heeft 
begin 2017 voor de eerste maal een formeel overleg met de 
personeelsvertegenwoordiging (PVT) gevoerd. 
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De RvT is ook in 2017 steeds aanspreekbaar geweest voor betrokkenen in de 
organisatie en heeft zoveel mogelijk openheid betracht over werkzaamheden. 

Samenstelling 
Om de inhoudelijke kennis binnen de RvT over de activiteiten van de 
stichting te vergroten zijn in 2016 twee nieuwe leden, passend binnen het 
profiel, toegetreden. Helaas hebben we in de loop van 2017 alweer afscheid 
van één van hen moeten nemen. De ontstane vacature zal gedurende 2018 
worden ingevuld. Ook zal KOO medewerking verlenen aan het onderzoek naar 
de toepassing van de “Code Culturele Diversiteit” door de gemeente Den 
Haag. 

Code Cultural Governance1 
Stichting Koorenhuis volgt de Code Cultural Governance (CGC). Door de 
statutenwijziging, het opstellen van een bestuursstatuut en een 
mandaatregeling en de werving van de nieuwe leden is specifiek invulling 
gegeven aan een aantal principes van de code. 

De Raad van Toezicht constateert dat directie en medewerkers zich met 
overgave en succes van hun taken kwijten. De medewerkers zijn erin 
geslaagd van een onzekere situatie in 2013 te komen tot een nieuw 
toekomstperspectief voor de stichting. We zien dat de nieuwe naam en 
bijbehorende positionering de medewerkers stimuleert om zich onverminderd 
in te zetten voor de organisatie. De Raad van Toezicht wil hierbij zijn 
waardering uitspreken aan de medewerkers van de stichting voor hun grote 
inzet. 

 

Den Haag, 12 april 2018 

 

 

Raad van Toezicht Stichting Koorenhuis 

Bert Klerk (voorzitter) 
Aad de Been (lid) 
Liane den Besten (lid) 
Wiely Hendricks (lid) 
 

  

                           

 

1 http://www.governancecodecultuur.nl/ 
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Activiteitenverslag 
Bij een beknopter jaarrekening hoort ook een beknopter 
activiteitenverslag. Hieronder is een globaal beschrijvend overzicht van 
de activiteiten opgenomen. In bijlage 3 bij dit Jaarverslag opsomming 
opgenomen van al onze lopende projecten per 1 april 2018. In de 
beschikking voor de exploitatiesubsidie 2017 geeft de gemeente Den Haag 
een aantal prestatienormen aan op basis waarvan de uiteindelijke 
vaststelling van de verstrekte subsidie kan worden getoetst. Deze zijn als 
bijlage 1 opgenomen bij dit activiteitenverslag. 

Inhoudelijk 
Kennis en vaardigheden 
Binnenschoolse activiteiten 
Het KOO-onderdeel Kennis en Vaardigheden bestaat uit twee onderdelen: de 
binnenschoolse activiteiten en de cursussen in de vrije tijd die door 
geselecteerde zelfstandige docenten worden aangeboden via de KOO-website 
(voorheen aangeduid als Netwerk Koorenhuis). 

De projecten op de scholen lopen voorspoedig. Er is duidelijk sprake van 
een groeiende vraag op scholen naar kunstonderwijs door vakdocenten. Ook 
van de landelijke regelingen zoals de Impuls Muziekonderwijs weet KOO goed 
te profiteren. We zijn nu al van 13 scholen de toeleverend partner, 5 
scholen starten in seizoen ‘18/’19 en er zijn lopende aanvragen. 

De binnenschoolse activiteiten zijn enerzijds te splitsen in PO en VO en 
anderzijds in lange leerlijnen en korte trajecten.  

 2017 2016 
Lange leerlijnen PO 34 29 
Lange leerlijnen VO 4 2 
Korte trajecten PO 
Maatwerk 
VSD Cursussen 

 
12 
8 

 
 
 

Korte trajecten VO  68 108 

De daling van het aantal korte trajecten in het VO is vooral te verklaren 
doordat scholen voorheen vooral enkelvoudige workshops afnamen en deze nu 
vaker samenvoegen. 

In bijlage 3 bij dit verslag staat een opsomming van alle lopende 
projecten. KOO kent als KPI het aantal gegeven kunstlessen en het aantal 
bereikte leerlingen binnen lange leerlijnen. Dat vinden wij de beste maat 
voor de omvang van onze werkzaamheden. Het aantal kunstlessen bedroeg in 
2017: 7.421 (t.o.v. 5.781 in 2016) en het aantal bereikte leerlingen 
bedroeg in 2017 7.289 (t.o.v. 5.100 in 2016). 

KOO is al geruime tijd acceptant van de Cultuurkaart. Scholen kunnen 
producten afnemen van Koorenhuis en betalen dit via de tegoeden die zij 
hebben bij CJP. De bestedingen bij Koorenhuis bedroegen in 2017 € 
76.765,97, een mooie stijging t.o.v. 2016 (€ 69.500). 

Cursussen in de vrije tijd 
Het aantal docenten dat cursussen aanbiedt via de website is in 2017 
opnieuw stabiel gebleven. Het aantal deelnemende docenten is vrij constant 
ca. 72, verdeeld over de verschillende kunstdisciplines (beeldend 13, dans 
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12, muziek 44, schrijven 1, theater 3) waarvan er iets meer dan de helft 
“nieuw” zijn, d.w.z. niet verbonden geweest aan Koorenhuis voor 2014. Het 
aantal verschillende cursussen op de website bedraagt op dit moment iets 
meer dan 300. 

Binnen de vaste werkzaamheden vallen het verzorgen van de intake van 
nieuwe docenten, het adviseren van docenten en (nieuwe) cursisten, het 
verzorgen van de Ooievaarspasadministratie, materiaalbeheer, 
publiciteitsinspanning via social media en website en het organiseren van 
uiteenlopende activiteiten. 

In het kalenderjaar 2017 is er voor een bedrag van ongeveer € 16.500 aan 
Ooievaarspaskorting gescand, het betreft 75 individuele klanten. Dit is 
lichte een daling ten opzichte van 2016 (ca. € 19.000). 

Midden in de Maatschappij 
Midden in de Maatschappij stond in 2017 in het teken van het afronden van 
een aantal langere trajecten (o.a. Levenskunst en Age Friendly Cultural 
Cities met Florence). Een veelbelovende samenwerking met de Bibliotheek is 
opgestart en een flink aantal projecten liep door. Het project met Grey 
Vibes, “pijnlijke melodie” – locatietheatervoorstelling door ouderen, 
kreeg een succesvolle educatieve uitwerking. Een volgende editie 
“Buutvrij” is op dit moment alweer in uitvoering. In 2017 is ook de 
samenwerking met Stinafo verder vormgegeven. Van de eerste editie van 
“Gaaf” (festival voor kinderen met een beperking) hebben we veel geleerd 
en dat zal in 2018 in een andere vorm een vervolg krijgen 

De essentie van de projecten is dat er sprake moet zijn van een 
samenwerking tussen KOO en een (maatschappelijk) ondernemende partner. De 
samenwerking is gebaseerd op een evenwichtige en evenredige verdeling van 
taken en een gedeelde (eind)verantwoordelijkheid binnen het project. De 
projecten zijn innovatief – waarbij innovatie kan gaan over de vorm, de 
locatie of de inhoud van het kunstonderwijs dat wordt gebracht. 

Onderzoek en Ontwikkeling 
Het KOO-onderdeel Onderzoek en Ontwikkeling is in 2017 ook uit de 
startblokken gekomen. De projecten die binnen O&O worden opgepakt zijn 
thema’s of locaties waar we iets nieuws willen ontwikkelen. Hiervoor is 
extra financiering nodig omdat KOO vanuit de exploitatiesubsidie van de 
gemeente geen vrije ontwikkelmiddelen heeft. Hierdoor blijven nog veel 
ideeën nog op de plank vanwege gebrek aan capaciteit. We proberen binnen 
O&O ook ontwikkelplekken te realiseren voor stagiaires ofwel docenten die 
daardoor hun eigen expertise kunnen ontwikkelen. 

Van belang is hierbij het onze locatie op het Willem Royaardsplein waar we 
met een aantal partners een cultureel ontmoetingscentrum voor de wijk 
willen ontwikkelen zonder dat dat een dependance van een kunstencentrum 
wordt waar lokaal cursussen worden gegeven. Meer een lokaal cultureel 
trapveldje voor zowel de wijk als een aantal ondernemende docenten. In 
2017 zijn we hier van start gegaan en experimenteren we met een opzet. 

Ook worden bepaalde concepten/projecten van KOO doorontwikkeld binnen O&O. 
Voorbeelden hiervan zijn DAS 2.0 (Digital Arts & Science) en de 
doorontwikkeling van onze digitale leeromgeving “In de Wolken” die we 
samen met Leerpodium ontwikkelen. 
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Docentencommunity 
Een apart onderdeel binnen de KOO-organisatie vormt de zogeheten 
“docentencommunity”. Voor KOO zijn de docenten de motor van de 
organisatie. Het betreft echter zonder uitzondering zelfstandige 
ondernemers. Om antwoord te krijgen hoe je als KOO voor een goede 
wederkerige relatie met deze groep kan zorgen is er in 2017 een nieuwe 
projectleider gestart met een onderzoeksopdracht die antwoord op deze 
vraag moet geven. Ook is er een aantal afstudeerstage opdrachten hieraan 
gekoppeld. De eerste resultaten zijn al zichtbaar, maar er kunnen nog veel 
zaken worden opgezet en verbeterd zodat het organisatiemodel op p.7 van 
dit verslag werkelijk gaat draaien. 

Bedrijfsvoering 
Personeelsmanagement 
De organisatiestructuur is per 1 januari 2017 gewijzigd om aangepast te 
zijn aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan. De nieuwe indeling beoogt tevens 
een efficiëntere overlegstructuur in de organisatie. Hiermee zijn we nu 
ruim een jaar onderweg en de nieuwe structuur wordt in het eerste kwartaal 
2018 geëvalueerd. 

Alle medewerkers zijn betrokken geweest in een training in “lean werken”. 
Verder heeft een aantal medewerkers, op individuele basis, opleidingen 
gedaan. 

Het personeelsbestand is uitgebreid en er waren in 2017 een aantal zeer 
goede stagiaires/afstudeerders actief voor KOO. 

Kwaliteitsmanagement 
Op 22 maart 2018 heeft KOO als één van de eerste wapenfeiten met goed 
gevolg een audit ondergaan die heeft geleid tot het CultuurKeur 
certificaat – een kwaliteitscertificaat van de branchevereniging. In 2016 
is tevens een set KPI’s geformuleerd en is gestart met het ontwikkelen van 
een methodiek voor het meten van de klanttevredenheid. 

Financieel management 
Het financieel management is in 2017 verder verbeterd door het aanleggen 
van een aantal extra controls en het verbeteren van de rapportages.  

Marketing, Communicatie en Verkoop 
Het traject van de naamswijziging vergde en grote inspanning van de 
medewerkers Marketing, Communicatie en Verkoop – de voorbereidingen zijn 
in het laatste half jaar van 2017 uitgevoerd. 

Ondanks dat KOO geen groot centrum voor de kunsten meer is, draait 
Koorenhuis volledig mee in het circuit met de vier grote steden. In 2017 
is een G4-visiestuk afgeleverd waarin ook duidelijk het KOO-geluid 
leesbaar is. Het lukt steeds beter om KOO weer een eigen gezicht te geven 
en binnen het landelijke circuit te profileren. De nieuwe naam gaat ons 
daarbij verder ondersteunen. Ook wordt KOO landelijk steeds meer gezien 
als een koploper voor de sector binnen het sociaal domein. 

Afwikkeling “Koorenhuis-oud” 
In 2017 bestond de afwikkeling van Koorenhuis-oud nog slechts uit het 
verrekenen van de kosten van het sociaal plan met de gemeente Den Haag. 
Dit is opnieuw in goede orde verlopen en de kosten voor het sociaal plan 
lijken ruim binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen te blijven.  
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Jaarrekening 2017 
Balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming) 

 

 

  2017 2016* 

 noot € € € € 

Vaste activa      

Materiële vaste activa  21.698  11.955  

   21.698   

     11.955 

Vlottende activa 1     

Vorderingen  1.072.918  1.383.497  

Liquide middelen  445.486  453.521  

   1.518.404  1.837.018 

   1.540.102  1.848.973 

      

Eigen vermogen 2     

Algemene reserve   48.915  47.406 

      

Voorzieningen 3  1.032.321  1.383.493 

      

Kortlopende schulden 4  458.866  418.074 

   1.540.102  1.848.973 
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie pagina 4. 

 

  



17 

Staat van baten en lasten over 2017 
 

  Realisatie Begroting Realisatie 

  2017 2017 2016* 

  € € € 

 noot    

Baten 5 1.261.065 1.294.000 1.354.026 

     

Som der baten  1.261.065 1.294.000 1.354.026 

 

Lasten 

    

Personele lasten 6 781.832 673.275 746.756 

Afschrijvingen 
materiële vaste activa 

7 3.996 4.000 2.286 

Bedrijfskosten 8 121.440 150.100 154.227 

Activiteitenlasten 9 353.233 466.625 463.247 

     

Som der lasten  1.260.501 1.294.000 1.366.516 

     

Bedrijfsresultaat  564 0 -12.490 

     

Rentebaten en 
soortgelijke 
opbrengsten 

10 945 0 2.774 

     

Resultaat   1.509 0 -9.716 
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie pagina 4. 

De directie stelt voor om het resultaat over 2017 toe te voegen aan de 
algemene reserve. Dit voorstel is vooruitlopend op de goedkeuring van de 
Raad van Toezicht verwerkt in de jaarrekening. 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017 
Algemeen 
Verslaggevende entiteit en voornaamste activiteiten 
Stichting Koorenhuis, (‘de stichting’), sinds 9 maart 2018 opererend onder 
de handelsnaam, KOO – Kunstonderwijs Organisatie, gevestigd te 
Prinsegracht 27 te Den Haag, is een stichting en is ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 41160059.  

De stichting stelt zich – in overeenstemming met in elk geval het beleid 
van de gemeente Den Haag – ten doel: het voor een breed en pluriform 
publiek toegankelijk maken en (doen) uitvoeren en ontwikkelen van 
kunsteducatie en hiermee de deelname aan kunst door de inwoners van Den 
Haag systematisch te bevorderen. 

Verslaggevingsperiode  
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd 
op balansdatum 31 december 2017.  

Toegepaste standaarden - stelselwijziging 
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van C1 
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. Dit brengt een beknoptere 
jaarrekening met zich mee. Voorheen rapporteerden wij conform de RJ 640. 
Dit is gezien de veranderde bedrijfsomvang sinds juli 2013 en het feit dat 
het sociaal plan 2013 grotendeels is afgewikkeld niet meer nodig. 

De cijfers over 2016 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 
2017 mogelijk te maken. De her-rubriceringen hebben te maken met het 
verplaatsen van uitsplitsingen van de hoofdstaten naar de toelichting 
behorende tot de jaarrekening. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, 
tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.  

Continuïteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling  
Algemeen 
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders 
vermeld in de verdere grondslagen. 

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat 
de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien 
en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouw-
baar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet 
in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans 
opgenomen activa.  

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is 
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
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opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen 
verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans 
opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in 
de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van 
resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke 
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen 
voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te 
verwachten is dat zij zich voordoen.  

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien 
een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot 
het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De 
resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-
verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen 
die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.  

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom 
bezit, wordt dit feit vermeld.  

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een 
vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of 
een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij 
betrekking hebben.  

Presentatie- en functionele valuta 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele 
valuta is van de stichting. 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot 
dat actief zullen toekomen aan de stichting en de kosten van het actief 
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. 

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgingsprijs en 
overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen 
noodzakelijk voor het beoogde gebruik.  

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben.  

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs 
volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. 
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het 
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beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij 
afstoting. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

Inventaris 20 % 

Bedrijfsgebouwen 20 % 

Automatiseringsmiddelen 11–33 % 

Educatieve middelen 7–33 % 

De stichting bepaalt het af te schrijven bedrag zonder rekening te houden 
met een restwaarde tenzij de (rest-)waarde van een actief middels taxatie 
is vastgesteld. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, 
inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt 
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is 
van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs 
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van 
voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide 
middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden 
bij de waardering. 

Eigen vermogen 
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden 
aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het 
eigen vermogen. 

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden 
aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder 
schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze 
financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord 
als kosten of opbrengsten.  

Voorzieningen 
Algemeen 
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van: 

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is 
van een gebeurtenis in het verleden; 

- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een 

uitstroom van middelen nodig is. 

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening 
af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden 
vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als 
afzonderlijk actief gepresenteerd. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste 
schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 

Reorganisatievoorziening 
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Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een 
gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en uiterlijk op 
opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van 
uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie 
gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is 
gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen 
bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. 

In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie 
noodzakelijk kosten opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende 
activiteiten van de stichting. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en 
transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 
waarde van de schuld. 

Opbrengstverantwoording  
Diensten 
Baten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de staat van baten 
en lasten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen 
vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen. 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en 
lasten verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze 
kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is 
verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de 
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te 
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. 

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op 
betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot 
het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 
opbrengsten. 

Overheidssubsidies 
Zodra er redelijke mate van zekerheid bestaat dat overheidssubsidies 
zullen worden ontvangen en dat Stichting Koorenhuis zal voldoen aan de 
daaraan verbonden voorwaarden worden  de subsidies ter compensatie van 
gemaakte kosten systematisch als opbrengsten in de staat van baten en 
lasten opgenomen in dezelfde periode als waarin de kosten worden gemaakt. 

Personeelsbeloningen 
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en 
lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 
en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen 
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor 
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap. 

Nederlandse pensioenregelingen  
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast 
gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog 
niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op 
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balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, 
wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst 
verschuldigde premies. 

De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling 
Hiervoor in aanmerking komende medewerkers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen die afhankelijk is van 
leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. De stichting heeft geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders 
dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom 
de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft 
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in 
de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is per 
31 december 2017 104,4% (2016: 96,6%). ABP heeft, omdat de dekkingsgraad 
te laag is, begin 2017 een nieuw herstelplan bij de toezichthouder moeten 
indienen. Hierin is vastgelegd dat ABP binnen een periode van 10 jaar de 
vereiste dekkingsgraad wordt bereikt. 

Leasing 
De stichting heeft geen financiële en/of operationele leasecontracten. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke 
kosten 
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 
Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode 
waartoe zij behoren. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per 
balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de 
jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als 
dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de 
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële 
gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.  
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Toelichting op de Balans 
1. Vorderingen 
 31-12-2017 31-12-2016 

 € € 

Debiteuren 62.394 90.974 

Te vorderen gemeente Den Haag 903.028 1.179.462 

Vlottende activa  107.496 113.061 

   

 1.072.918 1.383.497 

De debiteuren en vlottende activa hebben een looptijd van naar verwachting 
korter dan 1 jaar. Dit behoudens de te vorderen bedragen op de gemeente 
Den Haag. 

Te vorderen Gemeente Den Haag 
 31-12-2017 31-12-2016 

 € € 

BOW2013.251 inzake reorganisatie sociaal plan 901.653 1.162.623 

ABBA / VL / 6427 De Projectontwikkelaars 1.375 0 

OCW / 2012.5255 Pilot werkwijze 
expertisecentrum 

0 10.000 

Bijdragen archivering Varkenmarkt 0 5.000 

ABBA / 3019609 / EC-790 Inhuur coördinatie 
voorstellingen 

0 1.839 

 903.028 1.179.462 

De gemeente Den Haag heeft bij brief d.d. 19 april 2013 met kenmerk 
BOW2013.251 een garantie afgegeven voor het vergoeden van de volledige 
kosten uit hoofde van het sociaal plan tot een maximum van € 9,0 miljoen. 
Deze vordering houdt verband met financiering van de reorganisatie die tot 
en met 2024 loopt. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De stichting heeft een 
flexibele deposito-/beheerdersrekening die dagelijks opvraagbaar is. 

2. Eigen vermogen 
Algemene reserve 
 31-12-2017 31-12-2016 

 € € 

Stand 1 januari 47.406 57.122 

Resultaatbestemming boekjaar 1.509 -9.716 

 48.915 47.406 
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3. Voorzieningen 
 31-12-2017 31-12-2016 

 € € 

Reorganisatievoorziening 1.005.845 1.329.023 

Voorziening wachtgeld 26.476 54.470 

Stand 31 december 1.032.321 1.383.493 

Reorganisatievoorziening 
 31-12-2017 31-12-2016 

 € € 

Stand op 1 januari 1.329.023 1.626.917 

Dotatie - - 

Onttrekking (323.178) (297.894) 

Stand op 31 december  1.005.845 1.329.023 

De reorganisatievoorziening betreft een voorziening uit hoofde van het 
Sociaal Plan 2013 en bestaat uit personeelsuitgaven voortvloeiend uit de 
arbeidsrechtelijke positie van ontslagen medewerkers. Hieronder vallen de 
volgende uitgave: salarissen re-integratie, opleidingskosten, na 
wettelijke WW, bovenwettelijke WW, alsmede de organisatie om het 
vastgestelde Sociaal Plan uit te voeren. 

De reorganisatievoorziening is opgesteld op basis van het maximale risico 
per 31-12-2017, echter onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en 
regelgeving. 

Dit deel van de reorganisatievoorziening wordt volledig gefinancierd door 
de Gemeente Den Haag tot een maximum van € 9 miljoen. De voorziening heeft 
een langlopend karakter met een verwachte duur tot en met 2024.  

 € 

Beginstand voorziening 8.584.000 

Dotatie 0 

Vrijval voorziening (619.971) 

Onttrekking t/m 2017 (6.958.182) 

Stand op 31 december  1.005.847 
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4. Kortlopende schulden  

 31-12-2017 31-12-2016 

 € € 

Crediteuren 52.662 51.210 

Te betalen / nog te besteden Gemeente Den 
Haag 

0 48.375 

BTW, Loonbelasting, pensioenpremies en 
premies sociale verzekeringen 

98.142 61.114 

Overige schulden 10.100 13.693 

Overlopende passiva 297.962 243.682 

 458.866 418.074 

De kortlopende passiva hebben alle een looptijd korter dan 1 jaar. 

In de overlopende passiva ultimo 2016 is een bedrag van € 3.500 opgenomen 
als vooruit ontvangen bedrag ten behoeve van de overdracht van de niet aan 
de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. In 2017 heeft de 
Gemeente Den Haag met beschikking ABBA/VS/4279 (vaststelling Jaarrekening 
2016 waarin de her-rubricering van de activa is verantwoord) beschikt dat 
dit bedrag niet terug behoeft te worden betaald. 

Terug te betalen / nog te besteden Gemeente Den Haag 
 31-12-2017 31-12-2016 

 € € 

ABBA/VL/2304 Terug te betalen balanssteun 0 47.000 

ABBA/VL/6427 De Projectontwikkelaars 0 1.375 

 0 48.375 

De gemeente Den Haag heeft in 2016 besloten dat Stichting Koorenhuis het 
meerdere boven € 10.000 aan eigen vermogen (€ 47.000) moet terugbetalen 
aan de gemeente Den Haag. De Gemeente Den Haag heeft dit teruggevorderd 
door middel van beschikking ABBA/VL/2304. 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  
Meerjarige financiële verplichtingen  
Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan 
terzake de huur van: 

- Een kantoorruimte aan de Prinsegracht 27 te Den Haag (€ 16.879 per 
jaar) ingaande 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020; 

- een opslagruimte aan de Varkenmarkt 33 te Den Haag (€ 9.000 per jaar) 
ingaande 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd (met een opzegtermijn van 
3 maanden);  

- een ruimte aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan 3 te Den Haag (€ 1.500 per 
jaar) ingaande 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. 
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Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2017 
5. Baten 
 2017 Begroting 

2017 
2016 

 € € € 

Opbrengsten 481.750 542.000 580.106 

Gemeentelijke exploitatiesubsidie 761.718 732.000 783.281 

Gemeentelijke projectsubsidie 17.597 20.000 37.639 

Gemeentelijke bijdragen 
reorganisatie 

0 0 (47.000) 

 1.261.065 1.294.000 1.354.026 

 

Opbrengsten  
 2017 Begroting 

2017 
2016 

 € € € 

Kennis & Vaardigheden 356.900 380.000 318.360 

Kennis & Vaardigheden, project 
the Residents i.s.m. Residentie 
Orkest 

0 0 116.862 

Zakelijk markt 19.076 30.000 22.191 

Netwerk 11.275 12.000 11.700 

Midden in de Maatschappij en 
Onderzoek & Ontwikkeling 

94.499 120.000 110.993 

 481.750 542.000 580.106 

Kennis & Vaardigheden 
De omzet over 2017 viel lager uit dan begroot, hier liggen geen 
inhoudelijke oorzaken aan ten grondslag anders dan een te positieve 
inschatting ten tijde van het opstellen van de begroting. De toename ten 
opzichte van 2016 is echter wel substantieel. 

Tot en met 2016 werd in samenwerking met het Residentie Orkest het project 
“the Residents” uitgevoerd. Kosten en baten m.b.t. inzet van docenten 
t.b.v. dit project liepen over het resultaat van Stichting Koorenhuis. Per 
2017 lopen de kosten en baten m.b.t. inzet van docenten van dit project 
over het resultaat van het Residentie Orkest. 

Zakelijke markt 
De omzet in de zakelijke markt is in 2017 lager dan begroot, dit heeft te 
maken met de beperkt beschikbare personele capaciteit om actief aan 
acquisitie te doen binnen de zakelijke markt. 

Midden in de Maatschappij en Onderzoek en Ontwikkeling 
De baten in 2017 binnen onderdeel Midden in de Maatschappij zijn lagere 
dan begroot van wege de uitstel van groot project naar 2018. 
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Gemeentelijke exploitatiesubsidie 
 2017 Begroting 

2017 
2016 

 € € € 

ABBA/VL/65986 Exploitatiesubsidie 
2017 

761.718 732.000 783.281 

    

 761.718 732.000 783.281 

Gemeentelijke projectsubsidies 
 2017 Begroting 

2017 
2016 

 € € € 

ABBA/VL/6427 “De 
Projectontwikkelaars 

0 0 30.800 

Bijdrage archivering Varkenmarkt 0 0 5.000 

ABBA/3019609/EC-790 inhuur 
coördinatie voorstellingen 

0 0 1.839 

ABBA/VL/10714 Naamsverandering 
KOO 

17.597 0 0 

Kleuren van Vroeger 0 20.000 0 

 17.597 20.000 37.639 

6. Personele lasten  
 2017  Begroting 

2017  
2016  

 € € € 

Bruto salarissen  534.348  495.818  489.184  

Sociale lasten  72.208  57.984  59.844  

Pensioenlasten  73.304  60.973  59.688  

Inhuur externe medewerkers  55.644  34.000  108.999  

Overige personele lasten  46.328  24.500  29.041  

 781.832  673.275 746.756  

De personele lasten zijn gestegen omdat vanwege een toename van 
activiteiten de interne capaciteit moest worden uitgebreid.  

Daarnaast zijn in 2017 zijn de functies van medewerkers in loondienst 
gewogen door een externe beoordelaar. Dit heeft bij een aantal medewerkers 
geresulteerd in een hogere inschaling en bijbehorende beloning. Deze 
toename was niet ingecalculeerd in de begroting van 2017. 
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Inhuur externe medewerkers 
Onder inhuur externe medewerkers 2016 is een bedrag van € 46.479 opgenomen 
voor de bijdrage aan administratie/receptie en beheer zoals dat is betaald 
aan Stichting Prins27. 

Dat de kosten hoger zijn dan begroot komt door noodzakelijke investering 
in het ontwikkelen van een nieuwe website. 

Overige personele lasten 
In 2017 heeft een dotatie van € 21.397 aan de voorziening wachtgeld 
plaatsgevonden, i.v.m. een langere looptijd van de regeling door een 
wijziging in wet- en regelgeving.  

Personeelsbestand 
Gedurende het boekjaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de 
stichting, omgerekend naar volledige mensjaren 12 (2016: 11). 

Onderverdeeld naar: 
  2017  2016  

Directie  1  1  

Projectbegeleiding  8  7  

Ondersteuning  3  3  

 12  11 

7. Afschrijvingen materiële vaste activa  
  2017  Begroting 

2017  
2016  

 € € € 

Inventaris  670  700  429  

Afschrijvingslast verbouwing  648  0  0  

Automatiseringsmiddelen  2.447  2.500  2.447  

Educatieve middelen  772  800  829  

  4.537  4.000  3.705  

        

Boekbaten/ -lasten  -541  0  -1.419  

 3.996 4.000 2.286  

De verbouwing van de gehuurde ruimte aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan ten 
behoeve van een project wordt in vijf jaar afgeschreven. 
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8. Bedrijfskosten 
  2017  Begroting 

2017  
2016  

 € € € 

Huisvestingslasten  22.862  24.500  34.352  

ICT-kosten  7.096  7.000  20.735  

Organisatiekosten  71.894  81.850  55.308  

Overige bedrijfskosten  19.588  36.750  43.832  

  121.440  150.100  154.227  

Huisvestingslasten: Huur kantoor- en opslagruimte zijn in 2017 toegenomen. 
Daar staat echter tegenover dat kosten voor oplevering van het afgestoten 
pand aan de Varkenmarkt 19 in 2016 in het resultaat zijn genomen.  

ICT-kosten: In 2016 is geïnvesteerd in het updaten van onze IT-omgeving. 
In 2017 bestaan deze kosten enkel uit servicekosten en 
softwarecontracten.  

Er is een toename aan organisatiekosten waarneembaar t.o.v. 2016 vanwege 
kosten inzake de naamswijziging. Hier staat een incidentele bate tegenover 
vanwege een ten onrechte afgeboekte vordering inzake een dubbele betaling 
van € 12.500 aan Prins27 in 2013  

De overige bedrijfskosten zijn in 2017 afgenomen t.o.v. zowel 2016, als de 
begroting vanwege een vrijval inzake betalingsverplichtingen in de 
vlottende passiva. 

9. Activiteitenlasten 
Onder activiteiten worden de kosten van alle door kunstvakdocenten gegeven 
kunstlessen geadministreerd. Dit is de weergave van de omvang van het 
primaire proces van KOO. Deze kosten bedragen 88% van de 
activiteitenlasten. De dekking voor deze kosten is toegelicht onder noot 5 
Baten. De dekking laat eenzelfde beeld zien en laat bovendien zien dat de 
activiteiten kostendekkend worden uitgevoerd. 

Tot en met 2016 werd in samenwerking met het Residentie Orkest het project 
“the Residents” uitgevoerd. Kosten en baten m.b.t. inzet van docenten 
t.b.v. dit project lopen over het resultaat van KOO. 

Per 2017 lopen de kosten en baten m.b.t. inzet van docenten over het 
resultaat van het Residentie Orkest. Deze kosten ten onrechte nog wel 
opgenomen in de begroting van 2017. 

10. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  
  2017  Begroting 

2017  
2016  

 € € € 

Deposito’s  945  0  2.774  

  945  0  2.774  
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WNT-verantwoording 2017 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is 
opgesteld op basis van de volgende op Stichting Koorenhuis van toepassing 
zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Koorenhuis is € 181.000. 
Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de 
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, 
waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter 
kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad 
van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% 
van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het 
dienstverband. 

Bezoldiging topfunctionarissen   

Leidinggevende topfunctionarissen  

bedragen x € 1 G.J.W. Bots 

Functie(s) Algemeen directeur 

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee 

Echte of fictieve dienstbetrekking? Ja 

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 
maanden werkzaam? 

n.v.t. 

  

Individueel WNT-maximum € 181.000 

  

Bezoldiging  

Beloning € 82.305 

Belastbare onkostenvergoedingen  € 0 

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.322 

Subtotaal € 94.627 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 

  

Totaal bezoldiging € 94.627 

  

Motivering indien overschrijding: n.v.t. 

  

Gegevens 2016  

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 
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Omvang dienstverband 2016 (in fte)  1,0 

  

Bezoldiging 2016  

Beloning  € 80.776 

Belastbare onkostenvergoedingen  - 

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.984 

Totaal bezoldiging 2016 € 91.760 

Individueel WNT-maximum 2016 € 179.000 

 

 

 Toezichthoudende topfunctionarissen 

 B.J. Klerk A. de 
Been 

C. den 
Besten 

W. 
Hendrick
s 

M. 
Korsten 

Functie(s) Voorzitter Lid Lid Lid  

Duur 
dienstverband  

1/1 - 
31/12 

1/1 - 
31/12 

1/1 - 
31/12 

1/1 – 
31/12 

1/1 – 
1/7 

Individueel WNT-
maximum 

€ 27.150 € 18.100 € 18.100 € 18.100 € 9.050 

 Zowel de voorzitter als de leden van de Raad van 
Toezicht hebben over 2017 geen bezoldiging ontvangen 
(2016: geen) 

Ook zijn geen uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband aan topfunctionarissen verstrekt 

 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige 
functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-
maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald 
aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden 
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld 
zijn of hadden moeten worden. 
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Overzicht indeling 
Gemeente Den Haag 
Hieronder is een overzicht van de staat van baten en lasten opgenomen 
weergegeven in het format zoals voorgeschreven door de Gemeente Den Haag. 
Dit overzicht gaat uit van een splitsing in opbrengsten en beheers- en 
activiteitenlasten. De activiteiten van KOO bestaan (bijna) volledig uit 
cultuureducatie. Onderstaand overzicht is met de indeling zoals 
voorgeschreven vanuit de “richtlijnen verantwoording subsidie” van de 
gemeente Den Haag is daarmee tevens het voorgeschreven overzicht ten 
aanzien van “het inzichtelijk maken van baten en lasten cultuureducatie 
voor scholen”. 

 (in duizenden €) Realisatie 
2017 

Begroting 
2017  

Realisatie 
2016 

BATEN  € € € 

 Directe opbrengsten    

     

A.1 Eigen inkomsten 453 380 580 

A.2 Overige inkomsten 0 0 0 

     

 Indirecte opbrengsten 0 0 0 

     

A.3 Diverse inkomsten 0 162 0 

     

A Totale opbrengsten 453 542 580 

     

B.1 Subsidie ministerie OCW (BIS)    

B.2 Subsidie Provincie    

B.3.1 Subsidie gemeente Den Haag 762 732 783 

     

B.3.2 Overige subsidies van de 
gemeente Den Haag 

17 20 -10 

B.4 Overige bijdragen 29 0 0 

     

B Totale bijdragen 808 752 773 

     

 Totale Baten (A+B) 1.261 1.294 1.353 
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 (in duizenden €) Realisatie 
2017 

Begroting 
2017 

Realisatie 
2016 

  € € € 

LASTEN     

     

C.1 Beheerlasten personeel 463 210 701 

C.2 Beheerlasten materieel 146 106 135 

     

C Totale beheerlasten 609 317 836 

     

D.1 Activiteitenlasten 
personeel 

621 903 494 

D.2 Activiteitenlasten 
materieel 

30 74 36 

     

D Totale activiteitenlasten 651 977 530 

     

 Totale lasten (C+D) 1.260 1.294 1.366 

     

 Resultaat 1 0 -13 

     

 Saldo uit gewone 
bedrijfsvoering 

1 0 -13 

     

 Saldo rentebaten en -lasten 1 0 3 

     

 Netto resultaat 2 0 -10 

De grote verschillen tussen begroting en realisatie worden veroorzaakt 
door vernieuwde inzichten in de toewijzing van kosten en opbrengsten aan 
de verschillende categorieën.  

Den Haag, 12 april 2017 

De directie van KOO 

 

G.J.W. Bots  
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Overige gegevens 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Losbladig bijgevoegd 
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Bijlage 1. Algemene 
Informatie en 
risicomanagement 
Risicomanagement 
Omdat KOO voor een belangrijk deel wordt gefinancierd uit publieke 
middelen is het risicoprofiel en de risicoacceptatie te definiëren als 
risicomijdend. KOO beschikt niet over veel materiële zaken (geen eigen 
gebouw/beperkte hoeveelheid activa). Er worden geen activiteiten 
ondernomen die op voorhand geen sluitende begroting hebben. Het 
ondernemerschap is erin gelegen dat de Koorenhuis-medewerkers steeds op 
zoek zijn naar alternatieve financieringsbronnen en mogelijkheden om 
activiteiten duurzaam onder te brengen bij partners. Hierdoor zijn de 
financiële risico’s beperkt. Onderstaande tabel is deels overgenomen uit 
het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en geactualiseerd. 

 

Risico H/M/L* Gevolg Beheersingsmaatregel 

Strategisch    

Inconsistenties 
rolverdeling fondsen 
en overheid. 

M Niet-financierbare 
gaten in de 
activiteiten. Door 
‘conflicterende’ 
subsidievoorwaarden 
wordt de uitvoering 
van een project 
bemoeilijkt. 

Betrokken fondsen en 
overheden 
constructief wijzen 
op eventuele 
inconsistenties. 

Operationeel    

Huisbaas stichting 
Prins27 heeft onzeker 
toekomstperspectief 

M Mogelijk gedwongen 
verhuizing 

Alternatieve 
huisvestingsopties 
openhouden. Situatie 
Prins27 verbeterd 

Beperkte 
managementinformatie. 

M Organisatie beperkt 
beheersbaar. 

Aanleggen management 
dashboard. 

Financieel    

Opheffen B3 status. H Verplichte uit- en 
toetreding 
pensioenfondsen; 
overgang naar andere 
cao. 

Goede afspraken 
maken met de 
gemeente Den Haag 
hierover. Vrijwillig 
verzekeren voor WW-
verplichtingen. 

Compliance    

Wetgeving (wet DBA) 
en 
schijnwerkgeverschap: 

M Grote impact op de  
huidige wijze van 

Continu actief naar 
alternatieven zoeken 
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Risico H/M/L* Gevolg Beheersingsmaatregel 

Koorenhuis is voor 
een zeer belangrijk 
deel van de 
activiteiten 
afhankelijk van de 
geleverde diensten 
door zzp’ers. 

dienstverlening. – advies inwinnen. 

Introductie BTW op 
kunstonderwijs voor 
kinderen en jongeren 
<21 jaar. 

L Kunstonderwijs door 
ingehuurde 
vakdocenten wordt 
onbetaalbaar voor 
scholen. 

Continu actief naar 
alternatieven zoeken 
– advies inwinnen. 

Duurzaamheid    

Levensvatbaarheid 
ontwikkelde projecten 
en 
onderwijsprogramma’s. 

M Blijven op de plank 
liggen. 

Zoveel mogelijk in 
de 
voorbereidingsfase 
al de continuïteit 
van de projecten en 
programma’s borgen. 

Samenwerking 
CultuurSchakel. 
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Bijlage 2. 
Prestatienormering 
In de subsidiebeschikking voor de exploitatiesubsidie 2017 (kenmerk 
ABBA/VL/65986, 5 januari 2017) heeft de gemeente Den Haag de volgende 
prestatienormen geformuleerd: 

Norm 1: Als instelling met een speciale opdracht voor de binnenschoolse 
cultuureducatie voert u nauw overleg met CultuurSchakel Den Haag. 

Norm 2: Op het terrein van de binnenschoolse cultuureducatie ontwikkelt u, 
samen met partners, aanbod dat aansluit bij de vraag vanuit het onderwijs 
en dat – waar mogelijk – past binnen de doorlopende leerlijnen die in het 
kader van het project “Cultuureducatie op z’n Haags” worden ontwikkeld. 

Norm 3: Uw instelling fungeert als samenwerkingspartner voor culturele 
instellingen uit Den Haag bij de ontwikkeling van een aanbod voor 
binnenschoolse cultuuronderwijs. 

Norm 4: Uw instelling maakt gebruik van uw netwerk van kunstvakdocenten 
bij het aanbieden van binnenschoolse cultuuronderwijs. 

Norm 5: Uw instelling is op 47 PO scholen en 14 VO scholen actief. 

Norm 6: Uw instelling realiseert minimaal 9 projecten gericht op 
cultuurparticipatie. De cultuurparticipatie van ouderen heeft hierbij een 
extra accent. U bereikt ongeveer 200 mensen. 

Norm 7: U dient inspanningen te leveren op het gebied van cultuuronderwijs 
conform de doelstellingen uit het Deltaplan Cultuureducatie. U dient in 
2017 verder te werken aan de ontwikkeling en het aanbieden van 
activiteiten voor het cultuuronderwijs die zijn afgestemd op de wensen van 
scholen en passen binnen de doorlopende leerlijnen die binnen het project 
“Cultuuronderwijs op zijn Haags” worden ontwikkeld door scholen en 
culturele instellingen. CultuurSchakel kan u hierover adviseren. 
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Bijlage 3. Actieve 
projecten KOO 
Projecten 
Kennis&Vaardigheden 

Status 

Leerlijnen 
beschrijven 

Uitvoering 

KOO op het werk – 
pilot HAGA 

Initiatie 

Het Open Venster Uitvoering 

Archipelschool Uitvoering 

Leve(n)de Muziek! Uitvoering 

Eerste Nederlandse 
Buitenschool BSO: 
Kunstmagneet muziek 

Uitvoering 

Annie M.G. 
Schmidtschool 
(impuls) 

Uitvoering 

Montessorischool 
Abeel (impuls) 

Uitvoering 

De Elout: 
Kunstmagneet muziek 

Uitvoering 

Bamboe Impuls en 
Leve(n)de muziek! 

Inactief 

Heldringschool Initiatie 

Koningin 
Beatrixschool: 
Kunstmagneet muziek 

Uitvoering 

Het Mozaiek BSO: 
Kunstmagneet muziek 

Planning 

Cosmicusschool 
(impuls) 

Uitvoering 

De Oase (Impuls) Uitvoering 

SBO Pastoor van 
Arsschool (Impuls) 

Uitvoering 

Maria 
Montessorischool 

Uitvoering 

De Abeel Montessori Uitvoering 

Valkenbosschool 
Montessori 

Uitvoering 

Projecten 
Kennis&Vaardigheden 

Status 

VSD en Workshops op 
Maat 

Uitvoering 

profilering KOO-
scholen 

Initiatie 

Digital Arts & 
Science 2.0 

Uitvoering 

VO Lyceum Ypenburg Uitvoering 

Jan van Nassauschool Uitvoering 

De La Reyschool: 
Kunstmagneet muziek 

Uitvoering 

De Parkiet Uitvoering 

De Baanbreker Uitvoering 

SBO De 
Koetsveldschool 

Uitvoering 

VO Segbroek College 
Muziek 

Uitvoering 

Oranje Nassauschool Uitvoering 

De Vliermeent: 
Kunstmagneet 
podiumkunsten 

Uitvoering 

Het Galjoen Uitvoering 

Bavinckschool: 
Kunstmagneet 
podiumkunsten 

Uitvoering 

Paul Krugerschool: 
Kunstmagneet 
foto/film/media 

Uitvoering 

Opsnas Uitvoering 

Leerorkest The 
Residents 

Initiatie 

Rap voor zijn Raap Uitvoering 

VO Segbroek College 
Theaterplan 

Uitvoering 

Ontdek het Orkest Uitvoering 
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Projecten Midden in 
de Maatschappij 

Status 

Coalitie Erbij / 
Community tegen 
eenzaamheid 
(festival sept. 
2018) 

Initiatie 

Middin Inactief 

DroomWeg / 
talentscouting 
speciaal onderwijs 

Planning 

Kleuren van vroeger Planning 

Ouderen in de Kunst Initiatie 

Woonzorgcentrum 
Haaglanden (WZH) 

Uitvoering 

Cardia: 
doorontwikkeling 
Ontmoetingscentra 

Initiatie 

Stinafo Festival 
GAAF 

Uitvoering 

Huis van Vervoering Uitvoering 

Kunstknuffel Uitvoering 

Levenskunst Uitvoering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Onderzoek 
en Ontwikkeling 

Status 

STEAM Planning 

KOO+ Lounge Inactief 

Kids Centrum Kijkduin Inactief 

Inspiratie, scholing 
en coaching docenten 

Uitvoering 

Ontginning voor 
disciplines theater / 
dans / beeldend 

Planning 

Samenwerking Vaillant 
t.b.v. 
praktijkonderwijs 

Initiatie 

Zakelijke markt Initiatie 

Age Friendly Cultural 
Cities 2017 

Afronding 

Reset In de Wolken 
(digitalisering 
leerlijnen?) 

Uitvoering 

Startnotitie 
ouderenbeleid 
(intern) 

Uitvoering 

Trapveldjes Initiatie 

Conceptontwikkeling 
Docenten Community 

Uitvoering 

VO Ontwikkeling 
aanbod 

Uitvoering 

In de Tussentijd Uitvoering 

 



M A Z A R S

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de Raad van Toezicht en de directie van
Stichting Koorenhuis te Den Haag

VERKLARING OVER DE IN HET JAARRAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Koorenhuis te Den Haag 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 Koorenhuis op 31 december
2017 en van het resultaat in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving (micro- en kleine rechtspersonen) Cl  Kleine organisaties-zonder-
winststreven  (hierna RJk Cl) en met de bepalingen van en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit. 
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; 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 verantwoorde¬
lijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Koorenhuis 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.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Watermanwec 8o - Postbus 23123 - 3001 KC Rotterdam
Tel: 088 27 71 024 - e on.deprouw@mazars.nl

Mazars Paardekooper Hoef an N.V.
Statut ir gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296).

Praxity
MEMBER •

GLOB L ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS



M A Z A R S

VERKLARING OVER DE IN HET JAARRAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere
informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag;
het verslag van de Raad van Toezicht;
het activiteitenverslag:
de WNT verantwoording:
een overzicht indeling gemeente Den Haag;
de overige gegevens; en
bijlagen.

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 jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in wet- en regelgeving
waaronder de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, in overeenstemming met RJk C1.

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 RJk C1 en met de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit
kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslag-
gevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-
veronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren 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.
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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 van
de stichting en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de directie van de stichting 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 onderneming haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming
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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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.

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Rotterdam, 12 april 2018

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

w.g. E. de Prouw MSc RA


