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Vooruitzien
en terugblikken

Drs Down!

De Spaanse jongen Pablo Pineda Ferrer met down, die een 
universitaire graad haalde: een indrukwekkend verhaal in 
het tv-programma van Ivo Niehe. Het inspireerde Ivo tot het 
maken van dit filmische muziektheaterstuk met een prachtige 
universele boodschap: kijk bij jongeren met een handicap 
naar wat hij of zij wél kan in plaats van de focus te leggen op 
die handicap...

OG3NE
9 januari 2018

In 2014 schreven deze drie zussen geschiedenis door als eerste 
groep de finale van ‘The Voice of Holland’ te winnen. In 2017 
vertegenwoordigden de zangeressen ons op het Eurovisie 
Songvestival en begin 2018 kwamen ze naar ons theater. Het 
was een wervelend concert met live band. Een zeer gevarieerd 
publiek genoot in een uitverkocht huis van hun prachtige 
muziekprogramma.

Foto: Roy Beusker Foto: William Rutten

Foto: Geert Leemkuil



Goed
bekeken

Winterswijk maken we samen

Een prachtige uiting die het coalitieakkoord van ons 
nieuwe gemeenteraadscollege samenvat. Een uiting 
waarin wij ons volledig kunnen vinden. Want ook 
cultuur maken we met elkaar. Een gegeven dat diep 
geworteld zit in het dna van ons theater.

Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van onze orga-
nisatie valt of staat met samenwerkingen en verbintenis-
sen. Wij werkten het afgelopen jaar samen met honder-
den regionale en professionele gezelschappen, tientallen 
regionale culturele instellingen, partners en verenigin-
gen. Met basisscholen, middelbare scholen, bedrijven 
en non-profit organisaties. Voortdurend zoeken wij met 
deze partijen naar samenwerkingen en verbintenissen. 
Dit laatste doen wij overigens ook met onze bezoekers. 
Hen willen we blijven raken en verrassen met een diver-
siteit aan podiumkunsten, ofwel met de (storm)kracht 
van cultuur.

Theater voor de regio
Theater De Storm is een theater voor de regio en wil dat 
blijven. Dat kunnen we niet alleen en gelukkig hoeven 
we dat ook niet. In 2015 beloofden wij onze gemeente 
een gezond financieel beleid na structurele bijstelling 
van de subsidie. Aan deze belofte hebben wij ons gehou-
den.

Wanneer u door het jaarverslag  bladert, ontdekt 
u dat wij een solide fundament hebben als cen-
traal, cultureel podium voor de hele regio. 

Speerpunten
Om Theater De Storm als levendige en belangwekkende 
culturele plek in Winterswijk te behouden, moeten we 
de ijzersterke basis die wij de laatste jaren hebben opge-
bouwd in standhouden en vergroten. Om dit te bewerk-
stelligen, stelden we de volgende drie speerpunten vast:

     Een aantrekkelijke culturele locatie zijn en blijven;
      nu én in de toekomst
      Ons kwaliteitsaanbod behouden met groei van een    
      breder en jonger publiek  
      Nieuwe culturele initiatieven blijven supporten en 
      ontwikkelen.
   
In het afgelopen jaar hebben we de eerste stappen gezet 
om dat voor elkaar te krijgen. We zien een gestage 
groei in verbreding van ons publiek en geven ruimte 
aan culturele initiatieven, zowel landelijk als regionaal. 
Daarnaast investeerden wij in onze trekkenwand. Deze 
theatertechnische hijsinstallatie is essentieel voor onze 
artiesten en voldoet inmiddels weer aan de laatste (arbo)
eisen. 

Komend jaar gaan we door op de ingezette koers. 
Gelukkig helpt de economie ons een beetje mee: het 
consumentenvertrouwen stijgt en daarmee de ontvanke-
lijkheid van ons publiek.

Uitzonderlijke momenten
Zoals elk theaterjaar had ook het seizoen 2017-2018 haar 
uitzonderlijke momenten, waaronder de komst van Ta-
nia Kross naar ons theater met een prachtige bewerking 
van haar lievelingsopera ‘Carmen’.  Tegelijkertijd was 
er veel ruimte voor lokale onderwerpen. Bijvoorbeeld 
bij de musical Kamp Wenters, waar alle Winterswijkers 
die ooit op een openbare school in Winterswijk hebben 
gezeten, zonder twijfel veel herinneringen aan hebben. 
Natuurlijk waren er ook de nodige andere highlights, die 
we u in dit jaarverslag niet zullen onthouden.

In het eerste deel van dit jaarverslag leest u onze pres-
taties. Vervolgens beschrijven we de drie belangrijkste 
speerpunten voor de toekomst en hoe we deze willen 
verwezenlijken. Het tweede deel bestaat uit onze jaar-
rekening. Hierin laten we u zien dat we onze financiën 
uitstekend op orde hebben. 

Dit resulteert zich in een gezonde en bruisende organi-
satie die vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. 
Natuurlijk samen met u! Kijkt u mee?

Ineke van Empel
Directeur
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Welcome to the future
15 februari 2018

Futurist Richard van Hooijdonk nam ons in deze voorstelling 
mee naar het jaar 2030. Een inspirerend theatercollege over 
o.a. zelfrijdende auto’s, leven op mars en 3D-printers waarin 
de gevolgen én kansen werden geschetst voor de huidige leer- 
en werkomgeving.

Ons programma 
raakt! 13 oktober 2017

   Tania Kross

Scenefoto: Anne van Zantwijk | Portretfoto: Bas Losekoot

Foto: Studio Oostrum

Wëreldbänd 
23 februari 2018

Deze voorstelling was een ongekend succes. Dat vond ons 
publiek én ook de pers. “Ongekend hoog amusementsniveau, 
modern, vernieuwend en humoristisch.” (De Volkskrant*****) 
“De vijf uitzonderlijk muzikale mannen van de Wereldband 
brengen een ode aan een bijna vergeten kunstvorm: slapstick. 
En wat doen ze dat magistraal.” (Trouw*****).

Foto: Jaap Reedijk 4



We verwelkomden
maar liefst
68.000 gasten

Elk jaar proberen we meer mensen aan ons te 
binden, nóg meer mensen te raken met wat er 
op de planken staat. Hierbij hebben we een 
mooie balans gevonden tussen het voorstel-
lingsaanbod enerzijds en overige verhuringen 
en activiteiten anderzijds. Op deze manier 
zorgen wij voor een gezond cultureel onderne-
mersschap. 

Jaarlijks vinden ongeveer 300 activiteiten plaats in ons 
theater. Te zien in onderstaande grafiek is dat het animo 
van het publiek groeide (van 64.000 bezoekers in seizoen 
2016-2017, naar 68.000 bezoekers in 2017-2018).  Onze 
gemiddelde zaalbezetting steeg van van 60,7% in 2016-
2017 naar maar liefst 71,5% in 2017-2018.

Activiteiten en bezoekers

Professionele voorstellingen
Culturele voorstellingen uit Winterswijk en regio
Voorstellingen met een maatschappelijke relevantie
Productiehuis Steengroevetheater
Overige verhuringen en activiteiten

 105 31.500
   46
   68
  14
  72

14.000
15.750
  1.250
  5.500

Totaal 2017-2018 305 68.000

Activiteiten Bezoekers

Toename zaalbezetting

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

 105        71,5%
   97         
   95         
 103            
   98          

60,7%
62,1%
59,4%
57,6%

 Toename zaalbezetting t.o.v. seizoen 16|17 is 10,8%

Professionele voorstellingen        Aantal Zaalbezetting

Toename bezoekers

2017-2018
2016-2017
2015-2016    
2014-2015
2013-2014

 68.000        
  64.000         
  63.000         
 62.000            

   55.000         

Seizoen        Aantal
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Volop ruimte voor de regio

Toename voorstellingen
in MondriaanZaal

Vrijdag & Sandifort

14 oktober 2018
   Vrijdag & Sandifort

Foto: Bob Bronshoff
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Aantrekkelijk 
programma met 
landelijke toppers

De genreverdeling is ten opzichte van vorig 
theaterjaar nagenoeg gelijk. Met deze verdeling 
spiegelen we ons aan het landelijke aanbod 
van podiumkunsten en kunnen we een aan-
trekkelijk programma bieden voor de regio. In 
onderstaande tabel leest u dat in het theatersei-
zoen 2017-2018, 10 voorstellingen meer in de 
MondriaanZaal geboekt stonden.  

De voorstellingen in de MondriaanZaal zijn kleinscha-
liger en daarmee uitermate geschikt voor liefhebbers en 
fijnproevers. Daarnaast is deze zaal dé speelplek voor 
aanstormende talenten. 

Omdat wij veel artiesten al in een heel vroeg stadium 
van hun carrière een podiumplek kunnen bieden, bou-
wen wij een band met ze op. Veel van hen blijven, mede 
hierdoor, met liefde spelen in Winterswijk. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor Peter Pannekoek, Daniël Arends, van 
der Laan & Woe, Pieter Derks en Jandino Asporaat.

Genreverdeling professionele programmering  2017-2018

Cabaret
Familie/jeugd
Theaterconcert
Show/Entertainment

Toneel

  29 8.218
    9
   22
     7

   13

2.235
8.690
3.417

3.792

    Aantal Bezoekers

Klassiek
Dans
Overige

     8
     2
   11

  907
  614
2.422

Aantal voorstellingen professionele programmering per zaal

RabobankZaal (RZ)
MondriaanZaal (MZ)
Op Locatie

   64
   35 
     6

    Aantal  17|18Zaal

   65
   25 
     7

         16|17

Totaal 2017-2018       105          31.454  

Muziektheater/Musical      4 1.159
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Theater voor de regio 
pur sang

Gedurende het seizoen vinden er naast de 
professionele programmering vrijwel elke dag 
activiteiten plaats in ons huis. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan rondleidingen, schoolvoor-
stellingen, theaterdiners en inleidingen. Daar-
naast zijn wij een gastvrij podium voor ama-
teurverenigingen, maatschappelijke partners 
en zakelijke relaties.

Wij houden hierbij als uitgangspunt dat de activiteiten 
relevant zijn voor onze regio en (daarmee) bijdraagt aan 
de promotie van Winterswijk. In onderstaande tabel ziet 
u de herkomst van onze bezoekers aan de hand van de 
besteladressen. 

Hieruit kunt u opmaken dat wij een belangrijke voorziening 
zijn voor de hele Oost-Achterhoek.

Herkomst bezoekers voorstellingen 

Winterswijk  43%  42%  
Oost Gelre  14%  15%   
Berkelland  13%  15%  
Aalten   12%  11%  

Gemeente        Seizoen 17|18               16|17              

Overig   18%  17%  

Augustus 2017
   Het Steengroevetheater

Foto: Sanne Wevers

*Herkomst bezoekers baseren we o.b.v. besteladressen uit ons nieuwe 
ticketingsysteem. Hierin hebben we de activiteiten opgenomen die in ons theater plaatsvon-
den waarvan wij de kaartverkoop verzorgden.
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   Excelsior’s Musical High-
10 en 11 februari 2018

Het harmonieorkest van Excelsior Winterswijk maakte een 
grote productie met hits uit musicals als ‘The Phantom of the 
Opera’ en ‘The Lion King’. Het 80-koppige orkest werd on-
dersteund dor een combo, zanger Rutger de Vries en zangeres 
Marieke Visser. De voorstelling was beide dagen uitverkocht.

  Odival Dance Centre
10 december 2017

Odival Dance Centre is een dansafdeling uit Eibergen met 
ruim 300 leden. Alle groepen, in de leeftijd van 4 jaar t/m 40+ 
jaar hebben één passie: dansen! Samen zorgden zij voor twee 
afwisselende - uitverkochte - dansshows met diverse dansstij-
len, waaronder hiphop, modern, girly en ballet. 

Vóór en dóór onze regio

23 t/m 26 november 2018
 Winterswijks Muziek Theater

Foto: Sanne Wevers

9



Herman van Veen

In 1966 beklom hij voor het eerst een podium. Sindsdien reist 
Herman van Veen met zijn muzikanten, liedjes en verhalen 
de wereld rond. Geen Nederlandse artiest wordt zo gevierd in 
internationale theaters als deze Utrechtse duivelskunstenaar. 
Wat zijn we trots dat Herman van Veen dit seizoen ook ons 
theater bezocht.

Introdans
8 november 2017

Introdans is veruit het meest geliefde dansgezelschap van 
onze bezoekers. Deze keer genoten zij van Zuiderlijke sferen, 
Latijns temperament, sensualiteit en levenslust in de voorstel-
ling ‘Méditerrannée’. Voorafgaand aan de voorstelling boden 
we een gratis inleiding aan, waardoor de bezoekers een nóg 
betere voorbereiding hadden op de voorstelling.

5 mei 2018

Foto: Casper van Aggelen
Foto: Hans Witroos

The African Mamas en 
Leoni Jansen

22 maart 2018

Foto:  Wim Lanser
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Speerpunten 
voor de toekomst

Voor de komende jaren hebben wij onze speer-
punten vastgesteld. Hieronder leest u waar wij 
over 3 jaar willen staan en wat daarvan, eind 
juni 2018, de status is. 

Onze speerpunten sluiten naadloos aan op onze missie, 
die we als volgt omschrijven.
Theater De Storm beoogt: 
• Het kwaliteitspodium te zijn voor een professioneel 

aanbod van (inter)nationale podiumkunsten in alle 
genres.

• Een gastvrij thuispodium te zijn voor alle culturele 
verenigingen en organisaties uit Winterswijk en 
omgeving.

• Op professionele wijze te faciliteren en/of (mede-)
organiseren van evenementen en bijeenkomsten.

• Een netwerkpartner te zijn waarin we samen met 
onze culturele, sociaal-maatschappelijke en zakelijke 
partners de culturele ontwikkeling van Winterswijk 
en omgeving stimuleren.

• Een financieel beleid te voeren waarbij de continuï-
teit langjarig wordt gewaarborgd.

Om deze missie ook voor de toekomst te waarbor-
gen hebben we voor komende jaren drie belangrij-
ke speerpunten vastgesteld:

• Eén: Een aantrekkelijke culturele locatie zijn en 
blijven, ook in de toekomst.

• Twee: Ons kwaliteitsaanbod behouden met groei 
van breder en jonger publiek

• Drie: Nieuwe (en bestaande) culturele initiatieven 
blijven supporten én ontwikkelen.

Om een kwaliteitspodium te blijven en een thuispodium 
te zijn voor bespelers, huurders en bezoekers, moeten 
we ervoor zorgen dat ons theater aantrekkelijk voor hen 
blijft. Die aantrekkelijkheid beperkt zich niet alleen tot 
het voorzien in theatertechnische faciliteiten. Ook maat-
regelen met betrekking tot duurzaamheid horen, gezien 
onze maatschappelijke rol in de samenleving, tot onze 
verantwoordelijkheid.

Investeringen
Om een levendig en belangwekkend cultureel huis te 
blijven zijn de volgende investeringen 
noodzakelijk: 
• Revitalisatie trekkenwand € 400.000 

(is in de zomer van 2018 gerealiseerd).                                                                       
Nog te realiseren in de komende periode:                                                            

• Vervanging stoelen en volledige renovatie Rabo-
bankZaal (grote theaterzaal) € 250.000

• Vervanging dak en bouwkundige aanpassingen           
€ 250.000

• Overige investeringen (o.a. regeltechniek, vloeren, 
over op LEDverlichting ook in de theaterzalen)           
€ 250.000

Bij al deze investeringen is rekening gehouden met 
duurzaamheid, isolatie en overige energiezuinige maat-
regelen. Een nieuw dak zal de CO2 -uitstoot significant 
verlagen en de isolatie sterk verbeteren. Voor het vervan-
gen van verlichting wordt hoofdzakelijk nog met LED 
gewerkt. Bij de laatste bouwkundige aanpassingen zal 
dubbel glas worden geplaatst. Met het vervangen van de 
regeltechniek kunnen we de temperatuur in het pand 
beter beheersbaar maken. 

Deze investeringsopzet is niet nieuw. Al in het voorjaar 
van 2015 hebben we hiervoor de plannen ingeleverd 
en gepresenteerd bij onze gemeente. Wat wél nieuw is, 
is de financieringsopzet hiervan. Binnen de huidige 
exploitatie hebben we in mei 2018 de revitalisatie van 
de trekkenwand (een essentiële theatertechnische (hijs)
installatie) zelf bekostigd. Vanwege de marktwerking zijn 
de verwachte kosten voor de stoelen, het dak en duur-
zaamheidsmaatregelen geïndexeerd. 

Foto:  Wim Lanser

Eén: 
Een aantrekkelijke culturele 
locatie zijn en blijven, 
ook in de toekomst
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Trekkenwand
Revitalisatie van de trekkenwand vóór aanvang van het 
theaterseizoen 2018-2019 was cruciaal om de veiligheid 
te waarborgen van tenminste 3.000 artiesten die jaarlijks 
op ons toneel staan én te voldoen aan de technische 
normen van onze bespelers en de aangescherpte ARBO 
eisen.

Door de revitalisatie van de trekkenwand in mei 
2018 is de continuïteit van De Storm als 
theaterlocatie veilig gesteld. 

De trekkenwand is gefinancierd middels een lening bij 
de Rabobank. Deze lossen we af over een periode van 10 
jaar.

Vervanging theaterstoelen
Maar hiermee zijn we er niet. Onze theaterstoelen zijn, 
na 20 jaar, aan vervanging toe. Zowel de bekleding als 
constructie van het merendeel van de stoelen is on-
herstelbaar beschadigd. Tegelijkertijd kunnen we de 
rolstoeltoegankelijkheid sterk verbeteren en uitbreiden.

Om hiervoor gelden te werven, vonden we een partner 
bij de JCI Oost Achterhoek. Deze groep jonge onderne-
mende Achterhoekers ondersteunen onze visie om The-
ater De Storm als levendig en belangwekkend cultureel 
huis te behouden. Daarom maakten zij een wervingsplan 
middels meerdere events die in het nieuwe theatersei-
zoen plaatsvinden. De opbrengsten hiervan komen ten 
goede aan nieuwe theaterstoelen.

Tevens onderzochten we de mogelijkheden tot co-
financiering bij diverse vermogensfondsen. De werving 
hiervan starten we op in oktober 2018.

Door JCI Oost Achterhoek en bijdragen uit vermo-
gensfondsen geniet ons publiek vanaf september 
2019 op gloednieuwe theaterstoelen van een 
prachtig programma.

Dak en overige energiezuinige maatregelen
Ook de aanpak van langjarig achterstallig onderhoud 
van het dak is een elementair onderdeel van ons revitali-
seringsplan. 

Zowel de constructie als (minimale) isolatie van ons dak 
beperken ons in deelname aan de energietransitie. Het 
is ons inziens onomkeerbaar om hier als organisatie met 
een grote maatschappelijke rol onze bijdrage aan te le-
veren. Daarnaast maken we ons ernstig zorgen over het 
toenemend aantal lekkages en kunnen we in de huidige 
situatie niet alle huuraanvragen honoreren in verband 
met een geluidslek tussen onze theaterzalen.

Bij de laatste bouwkundige aanpassingen (onder meer 
het vervangen van de nooddeuren) plaatsen we dubbel 
glas.

Door de renovatie van het dak kunnen we onze 
CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen en stappen 
maken in de energietransitie.

Stand van zaken
Na presentatie van onze plannen in 2015 heeft de 
gemeente Winterswijk de structurele subsidie weer ver-
hoogd en een lening uit het verleden voor haar rekening 
genomen. Helaas was er geen ruimte in de gemeentelijke 
begroting om de laatste fase van de revitalisering van 
het gebouw financieel te ondersteunen. Wel beloofde de 
gemeente deuren voor ons te openen bij de Provincie 
Gelderland. In navolging daarvan zijn enkele gesprekken 
gevoerd, o.a. met regiogemeenten. Bij deze gesprekken is 
het tot dusver gebleven.

In het nieuwe theaterjaar vragen we opnieuw de steun 
van het college en de gemeenteraad om binnen de 
gemeentebegroting ruimte te zoeken/creëren voor (co-)
financiering en/of de impasse met de Provincie Gelder-
land te doorbreken. Zodat we in de zomer van 2019 ons 
revitaliseringsplan voor het dak evenals energiezuinige 
maatregelen kunnen uitvoeren.

Provinciaal beleid
De Provincie Gelderland kenmerkt haar huidige culture-
le beleid door te investeren in mensen en niet in stenen. 
Onderhoudskosten voor theaters zouden conform het 
provinciale beleid gedragen moeten worden door de 
theaters zelf en/of de gemeente waar het theater zich 
bevindt.

Uiteraard moedigen wij als theater de kwaliteit van 
podiumkunsten aan. We willen hierbij wel opmerken dat 
het juist deze kwaliteitsprogramma’s zijn die hoge eisen 
stellen aan onze theatervoorzieningen.  

Subsidie en eigen omzet
Theater De Storm dekt haar exploitatie volledig uit de ei-
gen omzet en de subsidie. De verhouding eigen omzet ten 
opzichte van de subsidie is bij ons 71 : 29 terwijl dit lande-
lijk 54 : 46 is¹. Het onderhoud en (kleine) investeringen 
vallen binnen de exploitatie. Voor grote investeringen 
hebben wij echter meer liquide middelen nodig. 

¹bron: cijfers en kengetallen podia 2017 vscd

Cultuur        565.041          33%  
Verhuur       138.961                8%   
Horeca          435.061          26%  
Overige          66.171            4%  

Omzet             Seizoen 17|18       in % vd omzet              

                    1.205.234  
Subsidie       502.234         29%   
                   1.707.559  
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Trekkenwand

In mei 2018 vond groot onderhoud aan onze trekkenwand 
plaats. De regeltechniek van deze hijsinstallatie voldeed niet 
meer aan de arbo-eisen en daardoor zou de trekkenwand 
afgekeurd worden. De trekkenwand is één van de basisfacili-
teiten van een professioneel podium. Aan deze zware stalen 
buizen worden o.a. decorstukken en lichten gehangen. De re-
vitalisatie was onomkeerbaar om de veiligheid van tenminste 
3000 jaarlijkse bespelers van De Storm te waarborgen.

Mei 2018
Theaterstoelen

Sinds de komst van deze theaterstoelen, 20 jaar geleden, be-
zochten niet minder dan 1 miljoen bezoekers ons theater. Bij 
het merendeel van de 600 theaterstoelen laat de bekleding los 
en is de constructie onherstelbaar beschadigd. Om de stoelen 
in de zomer van 2019 te vervangen helpt JCI Oost Achterhoek 
ons met de werving. Ook schrijven we diverse vermogens-
fondsen aan.

Zomer 2019

Foto: Daniël Hoitink

Bespelers van theaters kúnnen niet zonder 
theater(techniek) en zeker niet zonder publiek. 
Om (gesubsidieerde) bespelers, maar ook alle 
culturele voorstellingen uit het (semi) amateur-
gebied te verwelkomen in een goed geoutilleerd 
cultureel huis, is investeren in ons gebouw een 
must. Immers, investeren in een theater ís inves-
teren in mensen.
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Daniel Arends

In 2006 won hij Cameretten en zijn voorstellingen waren una-
niem een succes. Grote bekendheid verwierf hij op YouTube. 
Medio december zat onze RabobankZaal afgeladen vol met 
jeugd. Zij genoten met volle teugen van deze cabaretier.

Bert Visscher
24 t/m 26 januari 2018

Bert Visscher is een artiest die een enorm breed publiek trekt. 
Hele families genoten van de onuitputtelijke gekke Bert. Het 
was deze dagen een feest, zowel voor als achter de schermen.

15 december 2017

Volle grote theaterzaal met 
jeugd bij Rundfunk

Foto: Mike Roelofs Foto: Maarten van der Wal

15 februari 2018
Foto: Mark Engelen
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Twee: 
Ons kwaliteitsaanbod behouden 
met groei van breder en jonger 
publiek

Publieksopbouw
Publieksopbouw in de leeftijdsgroep 20/30-jarigen is een 
belangrijk gegeven voor de toekomst van ons theater. 
Om deze reden verscherpten wij ons programmeer-
profiel. Door uitstekende relaties met impresariaten 
en gesprekken met bezoekers en niet-bezoekers uit 
deze leeftijdsgroep stelden we zorgvuldig het program-
ma-aanbod van het seizoen 2017-2018 samen. Kwali-
teit, diversiteit met een vleugje avontuurlijkheid waren 
hierbij de uitgangspunten. Dit bleek zeer succesvol en 
resulteerde in volle zalen bij o.a.: Rundfunk, you-tube 
sterren Lieve Bertha en Daniël Arends, OG3NE, Bert 
Visscher en Jandino. Hiermee is de positieve tendens 
om deze (jong)volwassenen naar ons theater te trekken 
ingezet. Komende jaren gaan we dit verder uitbouwen, 
hierbij blijven we in gesprek met de doelgroep.

Iedereen moet naar het theater kunnen
Wij vinden het passend binnen onze maatschappelijke 
rol om ruimte te creëren voor theaterliefhebbers die 
graag naar ons theater wíllen, maar niet kunnen. Hier-
onder een aantal sprekende voorbeelden.

Entreeprijzen
De entreeprijs van een theatervoorstelling varieert tus-
sen de € 15,- en € 40,- per persoon. Deze prijzen worden 
grotendeels bepaald door de impresariaten c.q. bespe-
lers. Wij zijn ons er terdege van bewust dat hiermee 
een theaterbeleving niet voor iedereen binnen zijn/haar 
budget valt. Omdat wij het belangrijk vinden dat ieder-
een van ons theater gebruik kan maken, hebben we vorig 
jaar 50 vrijkaarten ter beschikking gesteld aan Kinder-
hulp. Daarnaast weten vrijwilligers bij de Voedselbank 
ons te vinden als zij een familie willen verrassen met een 
mooie theateravond.

Dat is een begin, maar vinden we niet genoeg. Daarom 
zijn we bezig met de ontwikkeling van de zogenaamde 
uitgestelde ticket (een afgeleide van uitgestelde koffie 
red.). Het systeem is dat theaterbezoekers de mogelijk-
heid krijgen een (klein) bedrag extra te betalen. Deze 
bedragen verdubbelen wij als theater en hiermee kunnen 
we gratis kaarten aanbieden aan mensen die graag naar 
ons theater willen komen, maar hiervoor geen financiële 
ruimte hebben.

Stichting Vier Het Leven
De Stichting Vier Het Leven regelt theaterbezoek voor 
ouderen die niet meer zelfstandig ons theater kunnen 
bezoeken. 

Bezoekers worden van huis opgehaald door een gast-
vrouw- of heer van Vier het leven en door ons ontvan-
gen met koffie/thee. Samen met anderen genieten zij 
van de voorstelling. In de pauze staat een drankje klaar 
en na afloop brengt de gastvrouw- of heer van Vier Het 
Leven de bezoekers weer naar huis. Om dit te stimuleren 
stellen we, naast de consumpties, de kaarten voor de 
vrijwilligers beschikbaar.

Rolstoeltoegankelijkheid
De afgelopen jaren hebben wij opgemerkt dat er een toe-
nemende vraag is naar rolstoelplekken. Wij zijn van me-
ning dat rolstoelafhankelijkheid geen rol mag spelen bij 
een bezoek aan ons theater. Met de renovatie van onze 
RabobankZaal hebben wij hiermee rekening gehouden.

Grenzen over 
Het ontvangen van Duitse gasten was een langgekoester-
de wens die langzaam uit lijkt te komen. Dit heeft onder 
meer te maken met onze bijdrage aan Het Steengroe-
vetheater, waar veel Duitse gasten op af komen. Maar 
ook door de connectie die wij, middels een Duits-Ne-
derlandse vrijwilliger, hebben met meerdere culturele 
instanties en scholen. Wij bieden ons internationale 
programma in het Duits aan en verleiden de Duitse 
bezoeker die eenmaal in ons theater is geweest, tot we-
derbezoek. Daarnaast werkten wij samen met het Duits/
Nederlandse Euregio Orkest. In het Nationaal Theater-
weekend begeleidden zij met een internationaal koor de 
filmklassieker ‘The Snowman’. 

Eén van de highlights was een groepsbezoek van 
VHS Borken bij The Simon & Garfunkel Story, 
waarbij een groot gezelschap Duitse bezoekers 
genoot van een rondleiding, diner én een prachtig 
concert. Veel van deze bezoekers hebben we later 
bij andere voorstellingen opnieuw mogen ontvan-
gen.

Naast VHS Borken, verwachten we volgend seizoen 
(2018-2019) ook bezoekers van Stadt Vreden in ons 
theater. Deze werkwijze, met warme connecties lang-
zaam uitbreiden/bekender worden bij onze Oosterburen, 
werkt en zetten we voort.

Educatie 
Ons theater is in de toekomst van de jeugd van nú. Daar-
om kunnen zij altijd bij ons terecht voor een gratis rond-
leiding en dragen we bij aan een korting op de kaartprijs. 
Dit doen we overigens samen met de scholen, zodat 
middelbare scholieren minimaal één keer per jaar gratis 
ons theater kunnen bezoeken. CJP-kaarthouders mogen 
altijd voor € 15,- naar een voorstelling. Tevens stellen we 
gereduceerde tarieven beschikbaar voor verenigingen/
instanties bij voor hen relevante voorstellingen. Het afge-
lopen jaar ontvingen we +/- 2500 scholieren die met hun 
school een voorstelling bezochten.
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   Ma met Eric Corton
9 maart 2018

Foto:  Annemieke van der Togt
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Drie:
Nieuwe (en bestaande) culturele 
initiatieven blijven supporten én ont-
wikkelen.

Theaterbezoek is aan verandering onderhevig. Om in 
te blijven spelen op actuele ontwikkelingen en trends 
blijven we bestaande en nieuwe culturele initiatieven 
supporten en ontwikkelen.

Steengroevetheater
Een kenmerkend voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan 
Het Steengroevetheater. Ons pand stellen we beschik-
baar als productiehuis, wij verzorgen de kaartverkoop en 
zorgen voor de financiële afwikkeling in al haar facetten. 
Jaarlijks een groot project met landelijke allure, waarbij 
honderden vrijwilligers én zeker 11.000 bezoekers elkaar 
weten te vinden. Na een rustjaar in 2018 presenteert de 
Stichting Steengoevetheater de productie ‘Die Zau-
berflöte’  in 2019.

Nieuwe culturele initiatieven
Ook binnen ons reguliere professionele programma-
aanbod geven we de ruimte aan nieuwe initiatieven. Zo 
boden we een podium aan de muziektheaterproductie 
‘Operatie Geslaagd’ (naar het gelijknamige boek van Erik 
Krikke). Deze indrukwekkende voorstelling, vertelt het 
persoonlijke verhaal van de militair, die na zijn uitzen-
ding naar Afghanistan ten prooi viel aan Posttraumati-
sche Stressstoornis (PTSS). Een breed en divers publiek 
heetten we deze avond welkom.

Dit gold overigens ook voor de voorstelling ‘Ma’, naar 
het boek van Hugo Borst, gespeeld door Erik Corton. 
Dit solostuk over dementie maakte indruk bij een breed 
publiek.

Ieder jaar maken we ruimte in ons aanbod voor dergelij-
ke voorstellingen met een maatschappelijke relevantie.

Regionale en lokale podiumkunsten
Lokale talenten verdienen een podiumplek in ons thea-
ter. In mei 2016 won de Lichtenvoordse Mart Hillen het 
regionale open podium Rabo On Stage. Zijn prijs was 
een masterclass van regiseuse en theatervedette Leoni 
Jansen. In navolging daarvan speelde hij op 12 januari 
in onze MondriaanZaal zijn eerste theaterconcert. Via 
de contacten die Mart door het winnen van het open 
podium opdeed, heeft hij een impresariaat gevonden en 
speelt hij in het nieuwe seizoen een landelijke theater-
tour.

Poppodium/Comedyclub
Door de roep om een poppodium, bouwden we onze 
MondriaanZaal om tot respectievelijk een popzaal én 
een comedyclub. Anders dan verwacht, trok deze setting 
niet de jongeren, maar verwelkomden we hier veel vaste 
theaterbezoekers. Voor komend seizoen vonden we een 
partner om dit concept breder op te zetten en doen we 
mee aan de Dag van de Achterhoekse Popmuziek 2018.

Andere initiatieven
In de nacht van 2016 op 2017 vond de eerste editie plaats 
van Countdown. Het jaar 2018 gingen we in met een 
vervolg hiervan. Ook de Vereeniging Volksfeest orga-
niseert traditiegetrouw rondom Koningsdag meerdere 
concerten in ons theater. Door dergelijke lokale initiatie-
ven dekken we een deel van onze theaterexploitatie. Der-
halve werken we graag mee aan de organisatie hiervan.

Immers, ook Theater De Storm maken we samen!

Kamp Wenters

Al generaties lang sluiten de leerlingen van groep 8, vroeger 
klas 6,  van de openbare basisscholen in Winterswijk hun ba-
sisschool af met een weekje Vlieland. Dit jaar al voor de 70ste 
keer. Om dit jubileum te vieren is deze musical gemaakt.

   Operatie Geslaagd
16 februari 2018

Erik Krikke viel na zijn uitzending naar Afghanistan ten prooi 
aan Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). In de muzikale 
theatervoorstelling ‘Operatie Geslaagd’ neemt hij de bezoe-
kers mee door zijn ervaringen die daar aanleiding voor waren. 

29 maart 2018
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Resultaat Resultaat Resultaat Begroting 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

€ € € €
I.   CULTUUR 

1. Opbrengsten Voorstellingen etc.  529.088  515.076  565.041  527.533 
2. Kosten Voorstellingen  451.911  455.021  471.889  455.291 
3. Bruto Winst  77.177  60.055  93.152  72.242 

II.  VERHUUR
1. Opbrengsten  131.749  102.946  138.961  120.183 
2. Kosten Verhuur  72.695  64.672  100.335  77.116 
3. Bruto Winst  59.054  38.274  38.626  43.068 

III. HORECA 
1. Opbrengsten  391.354  387.027  435.061  399.982 
2. Direkte Kosten  259.025  256.639  292.665  270.172 
3. Bruto Winst  132.329  130.388  142.396  129.810 

IV.OVERIGE
1. Sponsoring / founders  80.633  70.626  65.471  68.264 
    Rente  2.714  1.342  700  750 
2. Direkte Kosten  5.674  6.103  6.220  9.835 
3. Bruto Winst  77.673  65.865  59.951  59.179 

BRUTO WINST TOTAAL  346.233  294.582  334.125  304.299 

V.   INDIREKTE KOSTEN
1. Huisvestingskosten  142.084  136.467  159.433  153.440 
2. Publiciteit  43.245  41.166  24.998  48.000 
3. Overige algemene kosten  76.259  73.608  91.132  85.014 
4. Kapitaalslasten  185.813  145.101  198.194  182.314 
5. Personeelskosten  397.843  403.621  387.580  412.207 
6. Financieringslasten  13.562 

TOTAAL KOSTEN  845.244  799.963  861.337  894.537 

SUBTOTAAL  499.011-  505.381-  527.212-  590.238-

VI.   SUBSIDIE  451.248  500.000  502.325  508.687 

Operationeel resultaat  47.763-  5.381-  24.887-  81.551-

Bijzondere baten en lasten  1.229.847  -   
Toevoeging best.reserve egalisatie afschrijvingen  666.746-  -   
Toevoeging best.reserve onderhoud  563.101-  74.364-  64.050-
Onttrekking bestemmingsreserve  51.911  100.510  98.134  106.915 

Resultaat na bijz.baten en lasten  en onttrekking best.reserve  4.148  20.765  9.197  25.364 

Begroting Theater De Storm
Goedgekeurd door bestuur d.d. 22 mei 2018
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Resultaat Resultaat Resultaat Begroting 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

€ € € €
I.   CULTUUR 

1. Opbrengsten Voorstellingen etc.  529.088  515.076  565.041  527.533 
2. Kosten Voorstellingen  451.911  455.021  471.889  455.291 
3. Bruto Winst  77.177  60.055  93.152  72.242 

II.  VERHUUR
1. Opbrengsten  131.749  102.946  138.961  120.183 
2. Kosten Verhuur  72.695  64.672  100.335  77.116 
3. Bruto Winst  59.054  38.274  38.626  43.068 

III. HORECA 
1. Opbrengsten  391.354  387.027  435.061  399.982 
2. Direkte Kosten  259.025  256.639  292.665  270.172 
3. Bruto Winst  132.329  130.388  142.396  129.810 

IV.OVERIGE
1. Sponsoring / founders  80.633  70.626  65.471  68.264 
    Rente  2.714  1.342  700  750 
2. Direkte Kosten  5.674  6.103  6.220  9.835 
3. Bruto Winst  77.673  65.865  59.951  59.179 

BRUTO WINST TOTAAL  346.233  294.582  334.125  304.299 

V.   INDIREKTE KOSTEN
1. Huisvestingskosten  142.084  136.467  159.433  153.440 
2. Publiciteit  43.245  41.166  24.998  48.000 
3. Overige algemene kosten  76.259  73.608  91.132  85.014 
4. Kapitaalslasten  185.813  145.101  198.194  182.314 
5. Personeelskosten  397.843  403.621  387.580  412.207 
6. Financieringslasten  13.562 

TOTAAL KOSTEN  845.244  799.963  861.337  894.537 

SUBTOTAAL  499.011-  505.381-  527.212-  590.238-

VI.   SUBSIDIE  451.248  500.000  502.325  508.687 

Operationeel resultaat  47.763-  5.381-  24.887-  81.551-

Bijzondere baten en lasten  1.229.847  -   
Toevoeging best.reserve egalisatie afschrijvingen  666.746-  -   
Toevoeging best.reserve onderhoud  563.101-  74.364-  64.050-
Onttrekking bestemmingsreserve  51.911  100.510  98.134  106.915 

Resultaat na bijz.baten en lasten  en onttrekking best.reserve  4.148  20.765  9.197  25.364 

Foto: VanderKaadenFotografie!

Jaarrekening  2017-2018

12 januari 2018
 Mart Hillen in Concert
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Zoals u hebt kunnen lezen in het jaarverslag heb-
ben wij een uitstekend jaar gehad. Zowel op cultu-
reel, commercieel als financieel gebied. Theater De 
Storm is volop in beweging om haar positie verder 
te verankeren in de Oost Achterhoek. De organistie 
is in balans en heeft de afgelopen jaren bewe-
zen dat met een klein professioneel team en 

Bestuursverslag

hard weken een prachtige locatie tot bloei kan 
komen. Uiteraard willen wij ook alle externe 
partijen, de Gemeente Winterswijk, alle spon-
soren, de huurders, de artiesten, maar zeker 
ook het publiek bedanken voor het vertrouwen 
dat zij in het Theater stellen. 

€ €

Cultuur 93.152 25.099

Verhuur 38.626 1.925-

Horeca 142.396 35.237

Sponsoring en rente 59.951 790

Totaal resultaat uit activiteiten 334.125 59.201

Kosten bedrijfsvoering 861.337 15.162-

Subtotaal 527.212- 74.363

Ontvangen subsidie 502.325 3.925-

Operationeel resultaat 24.887- 70.438

Toevoeging bestemmingsreseves 64.050 64.050-

Onttrekking bestemmingsreserves 98.134 -

Resultaat na bijz. baten en lasten en 
mutaties bestemmingsreerves 9.197 6.388

       
     Verschil    
   Resultaat               T.o.v. begroting

Overzicht resultaat 17|18 t.o.v. begroting

Operationeel Resultaat 
€ 70.000,- 
positiever dan begroot
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Operationeel resultaat
Ten opzichte van de begroting is het resultaat uit activi-
teiten (bruto winst) € 59.201 hoger en de kosten voor de 
bedrijfsvoering € 15.162 lager uitgevallen. De subsidie 
was € 3.925 lager. Het operationele resultaat komt daar-
mee € 70.438 hoger uit dan begroot.

Het resultaat uit de culturele en commerciële opdracht is 
aanmerkelijk hoger dan begroot. Dat heeft vooral te ma-
ken met het toegenomen aantal gasten en de bezettings-
graad bij de voorstellingen. Dit heeft ook een positieve 
uitwerking op de horeca-inkomsten. 

De subsidie is iets lager geïndexeerd dan verwacht. 
De totale kosten van de bedrijfsvoering zijn lager dan 
begroot. 

Verschuivingen
Er zijn echter wel wat verschuivingen. Vooral de publici-
teitskosten zijn beduidend lager. We kiezen steeds vaker 
voor online toepassingen. Daarnaast namen we een 
nieuw kaartverkoopsysteem in gebruik die niet alleen 
veel klantvriendelijker is, maar ook op marketinggebied 
veel meer mogelijkheden biedt. Online marketing en 
ticketverkoop is een trend die ook de komende jaren 
doorzet. 

We hielden in onze begroting al rekening met aanpas-
singen van o.a. onze website en verdere verdieping m.b.t. 
online advertising. In dit seizoen ontbrak hiervoor 
de tijd, dit pakken we komend theaterjaar op. In de 
begroting voor 2018-2019 hebben we hier rekening mee 
gehouden.

De huisvestingskosten waren aanmerkelijk hoger. Zoals
al gemeld in het jaarverslag hebben we te maken met 
toenemende gebreken aan het dak en de gevel. Er zijn 
diverse malen lekkages geweest waarbij herstelreparaties 
noodzakelijk waren.

Egalisatiereserve
Om de fluctuaties in de kapitaalslasten op te vangen 
is er een egalisatiereserve gevormd in het verleden en 
conform begroting is hieraan in 2017-2018 € 98.134 
onttrokken. Het resultaat na onttrekking van de egalisa-
tiereserve bedraagt: € 73.247 positief. Hiervan is € 9.197 
toegevoegd aan de algemene reserve en € 64.050 aan de 
bestemmingsreserve voor toekomstige noodzakelijke 
investeringen.

Foto: Anne van Zantwijk

3 oktober 2017

Sanne Wallis 
de Vries
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Naam     Hoofdfunctie    Nevenfuncties

Johan de Boer    Directeur/Eigenaar KROV  Voorzitter SCCW Theater De Storm Winterswijk
Ans Post        Notaris Hobbelink en Buitink  Secretaris SCCW Theater De Storm Winterswijk
       Bestuurslid Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat
       Bestuurslid Vereniging Agrarisch Recht
       Voorzitter Stichting Boerenkans Achterhoek
       Voorzitter Rotary Achterhoek Oost
       Adviseur Stichting Boerengoed
       Secretaris Stichting Geschillen in Landbouw c.a.
Bas Coumans    Senior Manager Financial Advisory Penningmeester SCCW Theater De Storm Winterswijk
     Services Mazars Nederland  Penningmeester Winterswijks Muziek Theater
Eric Kouters    Directeur/Eigenaar Stratek  Bestuurslid SCCW Theater De Storm Winterswijk
       Voorzitter KNLTB District Gelderland
       Ledenraad Rabobank Noord- en Oost Achterhoek
Loes Oxener    Mede-eigenaar Oxener Schoenen  Bestuurslid SCCW Theater De Storm Winterswijk
       Bestuurslid ABH Cityvereniging
Ineke van Empel    Directeur SCCW   Penningmeester Stichting Steengroeve theater
       Penningmeester Werkgeversvereniging Nederlandse Podia
       Secretaris 100% Winterswijk
       Penningmeester Stichting Sociaal Fonds Nederlandse Podia
       Penningmeester Stichting Oostelijke Schouwburgen

Het bestuur van ons theater bestaat uit:
J. (Johan) de Boer: Voorzitters sinds 2015
J.W.M. (Ans) Post: Secretaris sinds 2015
S.J.H. (Bas) Coumans: Penningmeester sinds 2012
E.A.(Eric) Kouters: Bestuurslid sinds 2015
M. ( Loes) Oxener: Bestuurslid sinds 2012

De directie wordt gevoerd door: A.P. (Ineke) van Empel 

Het bestuur is onbezoldigd. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, een aftredend be-
stuurslid kan nog eenmaal worden herbenoemd voor dezelfde periode.

Directie en Bestuur

Functies en nevenfucties
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Bestuursvergaderingen

Bestuur en directie hebben het afgelopen boekjaar zes keer vergaderd. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijk-
ste onderwerpen die zij besproken hebben. Daar waar nodig zijn er besluiten genomen. 
Een aantal van deze onderwerpen wordt nader toegelicht in dit jaarverslag.

• Het Jaarverslag 2016-2017 is besproken en goedgekeurd.
• Bespreking accountantsrapport
• Wijziging algemene huurvoorwaarden besproken en goedgekeurd.
• Mogelijkheden financiering verbouwing.
• Functioneren van directie en bestuur. Zelfevaluatie bestuur conform de Code Governance Cultuur.
• Invoering nieuw kaartverkoopsysteem.
• Financiering Rabobank t.b.v. noodzakelijke revitalisatie trekkenwand.
• Prognose seizoen 2017-2018.
• Onderzoek door accountant van de gemeente.
• De exploitatie Q1, Q2, Q3 2017-2018 zijn besproken en goedgekeurd.
• Het bestuurlijk overleg met de Gemeente Winterswijk.
• Het bestuurlijk overleg met het bestuur van de foundersvereniging.
• Begroting 2018-2019 is besproken en goedgekeurd.
• De programmering 2018-2019.
• Voorverkoop seizoen 2018-2019.
• Revitalisatie trekkenwand de voortgang en de investeringen voor de komende jaren.

Overleg andere partijen

Naast de bestuursvergaderingen heeft er ook een aantal overlegmomenten met andere partijen plaatsgevonden:

• Twee keer per jaar bespreekt het bestuur de stand van zaken omtrent het theater met de wethouder cultuur en de 
beleidsmedewerker van de Gemeente Winterswijk.

• De voorzitter en secretaris houden jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur en er vindt een overleg 
plaats met alle vaste medewerkers van het theater. 

• In de bestuursvergadering van september 2017 is het accountantsrapport bij de jaarrekening 2016-2017 besproken 
met de controleleider en accountant.

• Bestuur en directie overleggen twee keer per jaar de stand van zaken inzake de voortgang van het werven van foun-
ders/sponsoren met het bestuur van de foundersvereniging van Theater De Storm.
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Resultaat bestemming 2017-2018

Resultaat 
na mutatie bestemmingsreserves 

Winterswijk, 25 september 2018

J. de Boer
Voorzitter

J.W.M. Post
Secretaris

E.A. Kouters
Bestuurslid

S.J.H. Coumans
Penningmeester

M. Oxener
Bestuurslid

Operationeel resultaat     -24.887  
Onttrekking reserve egalisatie afschrijvingen   98.134
        73.247
Toevoeging reserve noodzakelijke investeringen  -64.050

    9.197     

Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve en verwerkt in de jaarrekening.
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Operationeel resultaat     -24.887  
Onttrekking reserve egalisatie afschrijvingen   98.134
        73.247
Toevoeging reserve noodzakelijke investeringen  -64.050

Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve en verwerkt in de jaarrekening.

Foto: Danny Ellinger

 Ellen ten Damme
2 november 2017
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ACTIVA € €

30-6-2018 30-6-2017

Vaste Activa 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en - terreinen  1.146.946  1.286.347 
Machines / installaties / toneelinventaris  472.071  91.222 
Overige vaste inventaris  53.477  63.294 

 1.672.494  1.440.863 

Financiële vaste activa 

Participatie Applaus  -    1.000 
 -    1.000 

Vlottende Activa

Voorraden  3.772  5.691 
Debiteuren  5.398  25.206 
Overlopende activa en overige vorderingen  78.525  54.248 
Liquide middelen  715.672  492.726 

 803.367  577.871 

TOTAAL ACTIVA  2.475.861  2.019.734 

Balans

Onze cijfers in balans
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PASSIVA € €

30-6-2018 30-6-2017

Eigen Vermogen

Stichtingskapitaal  91  91 
Bestemmingsreserve onderhoud  4.909  720.319 
Bestemmingsres. noodz. vervangingsinvesteringen  750.000  -   
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen  529.400  598.073 
Overige reserves  110.505  101.308 

 1.394.905  1.419.791 

Overige voorzieningen  4.118  6.086 

Langlopende schulden  366.650  -   

Kortlopende schulden  710.188  593.857 

TOTAAL PASSIVA  2.475.861  2.019.734 
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Roué Verveer

Deze stand-upper nam op het toneel nog even de tijd om 
te vertellen hoe leuk hij het vond om in Winterswijk op te 
treden. Wij vonden het heerlijk om hem weer te ontvangen. 
De lachsalvo’s gierden door de zaal

Hendrik Groen
17 februari 2018

Na het succesvolle boek en de tv-serie over Hendrik Groen 
was er in 2018 ook de theaterversie. Een zeer succesvolle 
voorstelling die ook in ons theater voor een uitverkocht huis 
zorgde.

20 april 2018

Foto: Raul Neijhorst Foto: Raymond van Olphen

Foto: Margot de Heide

15 maart 2018
 Musical The Full Monty
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Verschil Verschil

Resultaat Resultaat Begroting Resultaat tov begroting tov resultaat
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2016-2017

€ € € € € €
I.   CULTUUR 

1. Opbrengsten Voorstellingen etc.  529.088  515.076  517.347  565.041  47.695  49.965 
2. Kosten Voorstellingen  451.911  455.021  449.293  471.889  22.596  16.868 
3. Bruto Winst  77.177  60.055  68.054  93.152  25.099  33.097 

II.  VERHUUR

1. Opbrengsten  131.749  102.946  103.302  138.961  35.658  36.015 
2. Kosten Verhuur  72.695  64.672  62.752  100.335  37.583  35.663 
3. Bruto Winst  59.054  38.274  40.550  38.626  1.925-  352 

III. HORECA 

1. Opbrengsten  391.354  387.027  357.403  435.061  77.658  48.034 
2. Direkte Kosten  259.025  256.639  250.244  292.665  42.421  36.026 
3. Bruto Winst  132.329  130.388  107.159  142.396  35.237  12.008 

IV.OVERIGE

1. Sponsoring / founders  80.633  70.626  67.764  65.471  2.293-  5.155-
    Rente  2.714  1.342  1.000  700  300-  642-
2. Direkte Kosten  5.674  6.103  9.603  6.220  3.383-  117 
3. Bruto Winst  77.673  65.865  59.161  59.951  790  5.914-

BRUTO WINST TOTAAL  346.233  294.582  274.924  334.125  59.201  39.543 

V.   INDIREKTE KOSTEN

1. Huisvestingskosten  142.084  136.467  143.200  159.433  16.233  22.966 
2. Publiciteit  43.245  41.166  50.000  24.998  25.002-  16.168-
3. Overige algemene kosten  76.259  73.608  84.900  91.132  6.232  17.524 
4. Kapitaalslasten  185.813  145.101  198.719  198.194  525-  53.093 
5. Personeelskosten  397.843  403.621  399.680  387.580  12.100-  16.041-

TOTAAL KOSTEN  845.244  799.963  876.499  861.337  15.162-  61.374 

SUBTOTAAL  499.011-  505.381-  601.576-  527.212-  74.363  21.831-

VI.   SUBSIDIE  451.248  500.000  506.250  502.325  3.925-  2.325 

Operationeel resultaat  47.763-  5.381-  95.326-  24.887-  70.438  19.506-

Bijzondere baten en lasten  1.229.847  -    -    -    -   
Toevoeging best.reserve egalisatie 
afschrijvingen 

 
666.746-

 -    -    -   

Toevoeging bestemmingsreserves  563.101-  74.364-  64.050-  64.050-  10.314 
Onttrekking bestemmingsreserves  51.911  100.510  98.134  98.134  -    2.376-

Resultaat  na bijz.baten en lasten en 
mutaties bestemmingsreserves  4.148  20.765  2.808  9.197  6.388  11.568-

        

Staat van baten en lasten 2017-2018
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 €  € 
Kasstroomoverzicht 2017-2018 2016-2017
Opgesteld conform indirecte methode                                         

€
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationeel Resultaat -24.887 -5.381
Afschrijvingen materiële activa 198.194 258.521
Vrijval investeringssubsidie 0 -113.125

Veranderingen in werkkapitaal
Mutatie Voorraden 1.919 -557
Debiteuren 19.808 -16.177
Overige vorderingen -24.277 10.484
Voorziening jubileumuitkering -1.968 0
Kortlopende schulden 116.331 98

111.813 -6.152

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 285.120 133.863

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -429.824 -28.614
Afboeken participatie Applaus 1.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -428.824 -28.614

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname financiering Rabobank 400.000 0
Mutatie kortlopend deel lening -33.350 0
Aflossing lening 0 0

366.650 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 366.650 0

Mutatie Geldmiddelen 222.946 105.249

Stand 01-07 492.726 387.477
Mutatie 222.946 105.249
Stand 30-6 715.672 492.726

Kasstroomoverzicht
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Foto: Annemieke van der Togt

 Musical Vamos!
19 & 20 december 2017
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Algemeen
De activiteiten van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk 
te Winterswijk bestaan uit een afspiegeling van podiumkun-
sten in Nederland weer te geven, gericht op een groot en 
divers publiek. Inherent hieraan is een balans ontstaan tussen 
podiumkunsten van professionele (inter-)nationale gezelschap-
pen evenals regionale amateurverenigingen. Wij bieden graag 
de ruimte aan eenieder die zich op het toneel of als bezoeker 
cultureel wil ontplooien. Daarnaast biedt Theater De Storm 
de ruimte aan groepen, bedrijven en andere partijen die het 
theater geheel of gedeeltelijk kunnen afhuren. 

Werknemers 
Per 30-6-2018 zijn dit 7 personen (6 fte) en gemiddeld 22 
oproepkrachten (17 horecamedewerkers en 5 technici, ca. 3,3 
fte). Per 30-6-2017 waren dit 8 personen (7 fte) en 19 oproep-
krachten (ca. 3,2 fte).

Algemene grondslagen voor de opstelling van 
jaarrekening

De jaarrekening over 2017-2018 is opgesteld conform de 
verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven 
in Richtlijn 640: Organisaties zonder winststreven van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. In deze richtlijn zijn voor de sector 
presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften 
opgenomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaar-
deerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 
van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting 
blootstellen aan rente-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Deze 
betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgeno-
men. 

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft proce-
dures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 
elke tegenpartij of markt te beperken. 

 
Grondslagen voor waardering van activa 
en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de ver-
krijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en - indien van toepassing - met bijzondere waardeverminde-
ringen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend 
met een  eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikname. 

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componenten-
benadering geactiveerd. Hierbij worden de kosten van groot 
onderhoud ineens bij aanvang van het gebruik van dat actief 
als afzonderlijke componenten aangemerkt. Deze afzonderlijke 
componenten van het actief worden vervolgens afgeschreven 
in de periode tot aan het moment van uitvoeren van het groot 
onderhoud. 

Het systeem van afschrijven
Bedrijfsgebouwen / Verbouwingen en terreinen: 
0,00 % tot 20,00 % 
Machines / installaties / toneelinventaris:
6,67 % tot 20,00 % 
Overige (vaste) inventaris:    
10,00 % tot 33,33 % 

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

Vorderingen en overlopende activa
De debiteuren en overlopende activa (looptijd < 1 jaar) worden 
bij de 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 onin-
baarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden 
verwerkt onder de vorderingen.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve onderhoud - die in het verleden is 
gevormd – is voor het grootste gedeelte omgezet in bestem-
mingsreserve noodzakelijke investeringen. Zodra de liquiditeit 
het toelaat zal deze reserve gebruikt worden om een aantal 
noodzakelijke investeringen uit te voeren. Dit betreft onder 
meer vervangen van het dak, revitalisatie van de grote thea-
terzaal en het milieuvriendelijker en energiezuiniger maken 
van het hele pand. In verband met verwachte investeringen 
is er nog € 64.050 extra ten laste van het resultaat toegevoegd 
aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve egalisatie 
afschrijvingen is gevormd om grote fluctuaties in het resultaat 
inzake de kapitaalslasten in balans te brengen. De reserve sluit 
aan bij de boekwaarde en zal evenredig met de afschrijvingen 
worden onttrokken in de komende jaren.

Overige reserve
Het gedeelte van het eigen vermogen dat ter vrije beschikking 
van het bestuur staat.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare 
of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 
is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Algemene toelichting en waardegrondslagen
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Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar 
worden aangeduid als langlopend. De langlopende schul-
den 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 van de schuld. 

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen 
die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te 
betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlo-
pende schulden zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende 
looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden wor-
den bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De reële waarde en geamor-tiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 
nominale waarde van de schuld.
 
Grondslagen voor de opstelling van het 
kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte 
methode. Ontvangen en betaalde interest worden (vanwege 
geringe omvang opgenomen onder de kasstroom uit operatio-
nele activiteiten.
 

Grondslagen voor resultaatbepaling  
      
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende 
beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben.

Overige exploitatiesubsidies
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat 
van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de 
gesubsidieerde lasten komen.

Giften
Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover 
bepaalbaar) in de staat van baten en lasten. 

Personeel
Theater De Storm heeft de pensioenregelingen voor het perso-
neel ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het 
gaat hierbij om een toegezegde bijdrageregeling. De pensioen-
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioen-
uitvoerder, te weten bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioen-
verplichting wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan 
de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt 
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord. Theater De Storm heeft 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het 
effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in 
de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van Pensioen-
fonds Zorg en Welzijn bedraagt per 30 juni 2018 101,4 % (dat 
was 98,2 % op 30-6-2017). 

Foto: Van Hoorne Entertainment

3 mei 2018

Familieshow 
Lang Geleden
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Debby Petter

Twee seizoenen geleden ontroerde Debby Petter ons publiek 
met haar solovoorstelling ‘Bed & Breakfast’. Dit seizoen speel-
de zij een nieuw juweeltje in onze MondriaanZaal, genaamd: 
‘In mijn hoofd’. 

Terror
17 november 2017

Een piloot stond terecht omdat hij een vliegtuig met 164 
passagiers uit de lucht schoot die recht op een vol stadion met 
64.000 mensen afvloog. Is de piloot een held omdat hij het 
leven redde van 64.000 mensen of een moordenaar van 164 
mensen die in het vliegtuig zaten? Het publiek keek naar een 
rechtszaak en was de jury. Zij maakten bij het verlaten van de 
zaal een keuze: schuldig of onschuldig.

7 december 2017

Foto: Roy Beusker
2 februari 2018

Richard Groenendijk

Foto:Bob Bronshoff 34



Toelichting op de balans activa
 €  € 

2017-2018 2016-2017

Vaste Activa
  

Materiële vaste activa

Balans per 01-07  1.440.863  1.670.770 
Investeringen boekjaar  429.824  28.614 

 1.870.687  1.699.384 

Afschrijvingen boekjaar  198.194  258.521 

Balans per 30-6  1.672.493  1.440.863 

Financiële vaste activa

Participatie Applaus  -    1.000 

Vlottende activa

Voorraden  3.772  5.691 

Debiteuren

Debiteuren  5.398  37.706 
Voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen  -    12.500-
Balans per 30-6  5.398  25.206 

Overlopende activa

Vooruitbetaalde posten  43.212  48.391 
Incasso en overige vorderingen kaartverkoop  2.707  5.857 
Te ontv. BTW  32.606  -   
Balans per 30-6  78.525  54.248 

Liquide middelen

Kasgelden  4.478  6.648 
ABNAMRO  49.415  20.755 
Rabobank  15.183  3.114 
Spaarrekeningen  482.909  462.209 
Bouwdeposito Rabobank  163.687 
Balans per 30-6  715.672  492.726 

Totaal vlottende activa  803.367  577.871 
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Toelichting op de balans Passiva

 €  € 

 2017-2018  2016-2017 
Eigen Vermogen
Stichtingskapitaal  91  91 

Bestemmingsreserve onderhoud 01-07 720.319       677.792 
Toevoeging vanuit resultaatbestemming  -    74.364 
Onttrekking vanuit resultaatbestemming  29.460-  31.837-
Overboeking aan bestemmingsres. noodzakelijke investeringen  685.950-
Bestemmingsreserve onderhoud 30-6  4.909  720.319 

Bestemmingsreserve noodzakelijke vervangingsinvesteringen 01-07  -    -   
Toevoeging vanuit resultaatbestemming  64.050  -   
Overboeking uit bestemmingsreserve onderhoud  685.950  -   
Bestemmingsres. noodzakelijke vervangingsinv. 30-6  750.000  -   
Reserve is gebaseerd op een inschatting van noodzakelijke investeringen in de komende jaren. 

Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingingen 01-07  598.073  666.746 

Toevoeging vanuit resultaatbestemming  -    -   
Onttrekking vanuit resultaatbestemming  68.673-  68.673-
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 30-6  529.400  598.073 
Reserve ter dekking van reeds gedane investeringen die geactiveerd en afgeschreven worden.

Overige reserve
Balans per 01-07  101.308  80.543 
Voorstel resultaatbestemming  9.197  20.765 
Balans per 30-6  110.505  101.308 

Totaal eigen vermogen  1.394.905  1.419.791 

Voorziening jubileumuitkering

Balans per 01-07  6.086  -   
Toevoeging voorziening  741  6.086 
Afname voorziening  2.709-  -   

Balans per 30-6  4.118  6.086 

In Art. 32 van de CAO Nederlandse Podia wordt bepaald dat werknemers met een dienstverband van 25 of 40 jaar een jubileumgratificatie wordt 
toegekend. Hiervoor is een voorziening getroffen die jaarlijks wordt berekend o.b.v. het personeelsbestand. 
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 €  € 

2017-2018 2016-2017
Langlopende schulden

Financiering Rabobank

Balans per 01-07  -    -   
Opnames  400.000  -   
Aflossingen  -    -   
Stand per 30-06  400.000  -   
Aflossingsverplichting komend boekjaar  33.350-  -   

Balans per 30-06  366.650  -   

Kortlopende schulden

Crediteuren  20.916  20.947 
Aflossingsverplichting financiering Rabobank  33.350 
Te verwachten laatste termijnen investering trekkenwand  195.300 
Loonheffing en pensioenpremies  98  11.152 
Af te dragen btw  9.369 
Vooruit ontvangen op voorstellingen   338.353 343.616   
Vooruit ontvangen op gastvoorstellingen  29.443  22.737 
Vooruit ontvangen op voorstellingen op locatie  40  127.226 
Reservering vakantiedagen en overuren  28.543  23.833 
Overige reserveringen voor te verwachten kosten  51.019  24.959
Tegoedbonnen en Cadeaubonnen  13.126  10.018 

Stand per 30-06  710.188  593.857 

   
   

Theater De Storm is op 6 maart 2018 een financiële verplichting aangegaan rondom de aanpassingen van de trekkenwand ad. € 
400.00. De aflossingsverplichting voor 2018-2019 ad. € 33.350 is opgenomen onder kortlopende schulden. De lening heeft een 
looptijd van 10 jaar. De maandelijkse aflossing  bedraag € 3.335 en wordt voor het eerst op 30 september 2018 voldaan. Onder 
bepaalde voorwaarden is vervroegd aflossen mogelijk. Over de geldlening is jaarlijks 3,5% rente verschuldigd met een rente-
vastperiode van 3 jaar. Als zekerheid heeft De Rabobank het 1e hypotheekrecht voor € 500.000 op het pand aan de Haitsma 
Mulierweg 11 te Winterswijk verkregen.

Niet in de balans opgenomen in activa en verplichtingen
Theater De Storm heeft operationele leasecontracten afgesloten voor haar koffie- en kopieermachines.   
Theater De Storm is een financiële verplichting aangegaan voor de licentie van een nieuw ticketingsysteem   
dat in het boekjaar 2017-2018 in gebruik is genomen.
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Foto: Raymond van Olphen

6 december 2017
 De Verleiders
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Onder personeelskosten zijn de posten sociale lasten, ziekengeldverzekering en pensoenpremies als volgt opgebouwd:

Sociale verzekeringspremies  56.147
Ziekengeldverzekering   11.443
Pensioenpremies    37.147

Het bestuur is onbezoldigd

Opgemaakt dd 25 september 2018

A.P. van Empel-Schimmel

Winterswijk, 25 september 2018

J. de Boer
Voorzitter

J.W.M. Post
Secretaris

E.A. Kouters
Bestuurslid

S.J.H. Coumans
Penningmeester

M. Oxener
Bestuurslid

Vaststelling en goedkeuring bestuur dd 25 september 2018

Toelichting Staat van Baten en Lasten

39



Overige gegevens

Verwerking van het resultaat
Het boekjaar is afgesloten met een negatief operationeel resultaat van € 24.887. Na de toevoeging aan en onttrekking uit 
de bestemmingreserve is het resultaat van € 9.197 toegevoegd aan de overige reserve. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.
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Controleverklaring 
van de onafhankelijke accountant
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Aan het bestuur van:
Stichting Cultureel Centrum Winterswijk “Theater De Storm”

A. Verklaring betreffende de jaarrekening

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017-2018 van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk “Theater 
De Storm” te Winterswijk gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk “Theater De 
Storm” per 30 juni 2018 en van het resultaat over 2017-2018 in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslag-
geving (RJ) 640 “organisaties zonder winststreven”.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 30 juni 2018;
2. de staat van baten en lasten 2017-2018; 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. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Cultureel Centrum Winterswijk

“Theater De Storm” zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrach-
ten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van RJ 640 “organisaties zonder winststreven” vereist is.

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 RJ 640 “organisaties zonder winststreven” en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met RJ 640 “organisaties zonder winststreven”. 



C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
RJ 640 “organisaties zonder winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheer-
sing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren 
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurte-
nissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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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 ver-
wacht 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 controlewerkzaam-
heden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhan-
kelijkheidseisen. 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 doorbre-
ken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamhe-
den te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit 
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis 
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 toelichtin  gen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de sig-
nificante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing.

Doetinchem, 12 september 2018
Coöperatie ConFirm U.A.

w.g.
drs. J. Westdijk RA
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