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Analyse verschil uitkomst met be roting

Begroting

2018

%

€

2018

Mutatie

%

€

%

Baten

3.383.115

100,0%

2.818.451

100,0%

564.664

100,0%

Directe lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

1.115.882
988.356
466.717
192.636
108.467
79.952

33,0%
29,2%
13,8%
5,7%
3,2%
2,4%

65,6%

-4.144

-0,7%

-24.210

-0,7%

6,8%

26,4%
35,2%
16,5%
7,8%
3,1%
2,4%
1,4%
8,2%

370.432

228.968

745.450
992.500
464.300
221.180
87.400
68.540
40.160
231.826

Som der bedrijfslasten

3.156.768

93,3%

2.851.356

Resultaat Schouwburg

226.347

6,7%

-9.146

217.201

Aandeel in het resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen
Totaal resultaat

2.417

0,4%

-28.544

-5,1%

21.067
11.412

3,7%
2,0%

-64.370

-11,4%

-2.858

-0,5%

101,2%

305.412

54,1%

-32.905

-1,2%

259.252

45,9%

-0,3%

0

0,0%

6,4%

-32.905

-1,2%

0,0%
259.252

45,9%
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Directieverslag
De directeur-bestuurder van Schouwburg de Kring biedt u hierbij de jaarrekening 2018 aan. Deze jaarrekening
geeft inzage in de cijfers en diverse activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden.
Statutaire doelstelling
Het doel van de stichting is de bevordering van de culturele en maatschappelijke belangen, in de meest
uitgebreide zin van het woord, van de bevolking van de gemeente Roosendaal en omliggende gemeenten, door
het beheer en de exploitatie van een schouwburg met daaraan verbonden aanhorigheden te Roosendaal,
gemeente Roosendaal en alle anderen geoorloofde middelen.
Samenstelling Raad van Toezicht
In 2017 is de governance van de stichting doorontwikkeld. Bij het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder
is er een Raad van Toezicht gevormd bestaande uit: Jan van Pul (voorzitter), Arno de Brouwer (secretaris),
Werner Goorden (penningmeester). Ad Verrest en Tom van Dam. Jan-Hein Sloesen is sinds juni 2017 directeurbestuurder. Medio 2018 werd de Raad compleet door dat de heer Pieter de Rooij toe getreden is.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en ontvangen geen vergoeding voor hun toezichthoudende
functie. De directeur wordt ingeschaald volgens Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en
concertgebouwen september 2011.
In haar toezichthoudende rol heeft de Raad aandacht gehad voor:
• Het gevoerde beleid en het functioneren van de directie
• De algemene gang van zaken binnen de organisatie
• Ontwikkeling van de toekomstvisie
• De financiële rapportages en voortgangsrapportages gedurende het jaar
• Naleving van wet- en regelgeving
• De belangen van de diverse stakeholders
• De samenwerking met andere organisaties

De Raad van Toezicht is in 2018 5 keer bij elkaar geweest.
Code Culturele Diversiteit
De Code Culturele Diversiteit is in 2018 ingevoerd. In elke personeelsadvertentie is de volgende zinsnede
toegevoegd:
De Kring wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de
diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen. We streven naar een personeelsbestand dat een
afspiegeling is van de beroepsbevolking van Roosendaal met al haar aanwezige verschillen.

Ook binnen de programmering wordt actief gezocht naar goede voorstellingen die een afspiegeling zijn van de
inclusieve maatschappij.
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Algemeen
De Kring, CultuurCompaan en Tongerlohuys vormen samen het cultuurcluster in Roosendaal. De gemeente heeft
ervoor gekozen drie Roosendaalse culturele instellingen die ieder een eigen taak binnen het cultuurbeleid
uitvoeren hierin onder te brengen, zodat de organisaties elkaar kunnen verstevigen. Gezamenlijk hebben de drie
partners naast hun eigen doelstellingen de opdracht het Roosendaalse culturele veld aan te jagen en het
culturele netwerk te verstevigen, aan te jagen en aan te vullen, door partijen met elkaar te verbinden.
Uitgangspunten hierbij zijn de geformuleerde doelstellingen uit het Programma van Eisen Gemeente Roosendaal:
Dit zijn onze uitgangspunten met betrekking tot het bevorderen van de actieve deelname van inwoners aan de
samenleving en het vergroten van de bijdrage van de stedelijke voorzieningen aan woon- en vestigingsklimaat:
• Het stimuleren van eigen kracht
• Het stimuleren van publiek ondernemerschap
• Extra aandacht voor de jeugd
• Bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad
Het cultuurcluster heeft vorm gekregen in 2017. Een unieke clustering die nog nergens in Nederland bestaat.
Het is de ambitie van het cultuurcluster om een significante rol te spelen in de stad en regio. Een stevige positie,
die verder gaat dan alleen het culturele veld. Een positie als cultureel en creatief middelpunt van Roosendaal en
omstreken.

Terugblik op het boekjaar
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een zeer positief resultaat:
• 2018 Netto positief resultaat € 217.200
• 2017 netto negatief resultaat van € 146.499
• 2016 Netto negatief resultaat van € 138.598
Procentueel is er 2018 ten opzichte van 2017 verbetert met 248 %
Het eigen vermogen is per 31-12-2018 toegenomen tot een niveau van € 202.102. Zoals vorig jaar al
aangegeven zal het eigen vermogen bestemd worden om tegenvallers in de toekomst op te vangen, een
kwaliteitsimpuls gegevens worden aan de bedrijfsvoering en er is een ruimte om investeringen in duurzaamheid
op te vangen.

De reden van het positieve resultaat is vooral de vernieuwde programmering. De grote voorstellingen die
Roosendaal na jaren weggeweest te zijn geweest, weer komen, werpen duidelijk hun vruchten af. Onze
bezoekersaantal steeg met bijna 30%.
De commerciële activiteiten hebben zich in 2018 eveneens hersteld. Commerciële activiteiten zijn noodzakelijk
om de totale bedrijfsvoering sluitend te krijgen. Door een nieuwe aanpak van acquisitie en het voorzichtige
economisch herstel wordt er een verbetering voorspeld in de omzet van feesten, partijen en congressen.
In 2017 is er door de directie en MT een nieuwe strategienota opgesteld welke in lijn ligt met het bestaande
beleid. Er is geen sprake van een forse koerswijziging waar het missie en visie betreft. Wel is er sprake van een
aanscherping van zaken waardoor de organisatie beter aansluit op toekomstige ontwikkelingen in de sector met
inachtneming van rijks- provinciaal en gemeentelijk beleid en de signalen hierin voor de toekomst. Dit heeft met
name betrekking op de wijze waarop de programmering, marketing en publiciteit zijn ingericht. Zo is bijvoorbeeld
de programmering opnieuw ingedeeld naar drie hoofdlijnen kernpubliek, participanten en passanten. Op basis
daarvan is de begroting 2018 tot stand gekomen. In de jaarrekening 2018 zien we terug dat de ingeslagen weg,
de juiste is.
Terugblikkend op het boekjaar kan worden vastgesteld en vergeleken met de cijfers van andere theaters in
Nederland kan gesteld worden dat ons theater, kijkend naar het resultaat, tot de top 3 van beste theaters
behoord.

In 2018 zijn we door de ANWB opnieuw bekroond tot het meest gastvrij theater va ant.
Een
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Afspraken met de gemeente Roosendaal
Bij het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder zijn er zeer prettige gesprekken met de
subsidieverantwoordelijken bij de gemeente Roosendaal gevoerd. Uit deze gesprekken is een goede
samenwerkingsrelatie voortgekomen, rekening houdend met ieders rol en verantwoordelijkheden. Voor 2019 en
verder wordt een meerjarensubsidie voorbereid voor de stichting, noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering.
Risicomanagement
Het belang van risicomanagement is in de afgelopen jaren toegenomen. Op basis van de principes van Good
Governance hanteert de organisatie een aantal maatregelen om risico s inzichtelijk en transparant te krijgen
waardoor directie en management in staat zijn om bij ongewenste risico s tijdig in te grijpen of bij te sturen. Het
risicomanagement van de Kring komt tot uitdrukking in een aantal zaken;
Aandacht voor risico s in visie en beleid.
Binnen de Planning & Control cyclus wordt maandelijks aandacht geschonken aan risico s voor de
bedrijfsvoering. De rapportage wordt gedeeld met directie/ management en met de Raad van Toezicht.
De controller heeft daarbij een signalerende rol. De voortgang in de bedrijfsvoering wordt gemonitord aan de
hand van gerealiseerde resultaten. Daarnaast is er aandacht voor toekomstige ontwikkelingen zoals de standen
van orderportefeuilles en standen van toekomstige voorstellingen op basis waarvan verwachtingen worden
gecalculeerd. Bij het beoordelen van situaties wordt dus gekeken naar gerealiseerde resultaten maar ook
nadrukkelijk naar wat ons in de toekomst staat te wachten.
Regelmatige evaluatie van risicomanagement
Jaarlijks wordt het risicomanagement systeem geëvalueerd met de externe accountant. Uitkomsten hiervan
worden gerapporteerd en besproken met de Raad van Toezicht. In de afgelopen jaar was dit onderwerp een vast
onderdeel van gesprek. In 2018 werd het ook het risicomanagement verbeterd dooreen procedures op te stellen
in het kader van de AVG wet en er ook een verantwoordelijke voor aan te wijzen.
Financiële risico’s zijn echter inherent aan de bedrijfsvoering van een theater. Daarvoor is het noodzakelijk dat de
onderneming beschikt over een robuust weerstandsvermogen dat kan worden gebruikt bij voor het opvangen van
tegenvallers. Binnen de Kring ligt de opbouw op koers.
Om risico’s voor de komende jaren te beheersen is in 2017 een strategisch plan ontwikkeld voor de komende
jaren en zal in 2018 de strategiekaart 2018-2022, die van dat plan afgeleid is, gehanteerd worden.
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Strategiekaart De Kring 2018-2022
De Kring is
op het gebied van cultureel* ondernemerschap**
de trots van Roosendaal
cultureel: we gaan onszelf meer bezighouden met innovatieve, spraakmakende en bij de doelgroepen passende
culturele activiteiten. De Kring als de culturele spil van Roosendaal
** ondernemerschap: dit doen we met als doelstelling en uitgangspunt: een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Hier hebben we een gezonde verhuur afdeling nodig.
De Kring verder neerzetten
De Kring positioneren als theater van de als theater en
stad, met als titel het Ongewone in het congreslocatie met
gewone leven.
regionale
aantrekkingskracht
Resultaat- en doelgroep- gericht
Toenemende klantkennis
communiceren met onze (potentiële)
strategisch inzetten in de
klanten, via alle kanalen. Modern en
volle breedte van het
efficiënt klantcontact.
productaanbod

Klant

Intensief contact onderhouden
met individuele gasten en
groepen cultuurliefhebbers;
programmering aanpassen op
klantwensen
Publieksruimtes flexibel
herinrichten op basis van klant¬
en productstrategie, passend

bij gewenst imago de Kring
Interne communicatie tussen
afdelingen en rondom
evenementen structureren

Processen

Verdere automatisering/ modernisering Ontwikkelen business
bedrijfsprocessen
intelligence

Organisatie

Gezamenlijk
verantwoordelijkheidsgevoel voor te
behalen resultaten (omzet,
gasttevredenheid, pand)

Klantbeloftes als leidende
principes voor de
organisatie

Nieuwe manieren van sponsoring
vinden, passend bij huidige tijdgeest

Sturen op
Control cyclus verder
kostenbewustzijn en hoge
optimaliseren
marges

Financieel

ogelijkheid voor groei
medewerkers (persoonlijk en in

de breedte)

In 2018 is hard gewerkt om een goede basis te leggen onder deze succesfactoren. We gingen aan de slag met:
• De Kring positioneren als regio-theater en congrescentrum voor Jan en Alleman waarbij je het
ongewone in het gewone leven ervaart.

• We verbeterden onze communicatie met onze theatergasten door online nieuwsbrief-cyclus te
verbeteren, investeren in CRM en klantkennis.
• We herinrichten ons theatercafé zodat deze beter inzetbaar wordt voor verhuur in de congresmarkt.
• We vormden een administratieve afdeling. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over een aantal
bedrijfsprocessen, waardoor de interne communicatie verder verbeterd is. Denk aan invoering van een
aanvraag tot betaling, budgetbeheer door MT leden, als ook een mandaat regeling.
• We ontwikkelde een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor ons gebouw en onze diensten door
het transparant communiceren met de medewerkers over onze doelstellingen en het belang van de
realisatie daan an.

• Het sturen op kostenbewustzijn en hoge marges wordt maandelijks besproken binnen het management.
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Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere risico s te benoemen, voorkomend uit de specialiteit van het
theaterbedrijf:
• Politieke steun werkt erg positief op theaterbeleid. Imago schade als gevolg van politieke discussie ligt
echter ook altijd op de loer. Publieksinkomsten zijn namelijk extra gevoelig bij politieke discussie. We
blijven overheden wijzen op dit extra risico.
• De Kring voert door de overheden gewenst (cultuur) beleid uit. Cultuurbeleid gedijt echter pas op lange
termijn. Wij wensen over te gaan tot meerjarig subsidiebeleid, met subsidie-inkomsten zekerheid.
• Theaterprogrammering geschiedt veelal voorjaren vooruit, ook de risico s verbonden aan
programmering worden ver vooruit genomen. Zo heeft de programmering 2019- 2020 al geheel haar
beslag gekregen. En is de programmering voor 2020-2021 al gestart. Korte termijn marktsentimenten
kunnen echter een wezenlijk negatief effect hebben op het niveau van de inkomsten.
• Programmeren is vooral bouwen aan lange termijn tradities, vermindering van inkomsten (subsidies of
eigen inkomsten) betekent al gauw verschraling van aanbod en daardoor verlies op geïnvesteerde
programma tradities . Tradities komen te voet en gaan echter te paard, wordt wel eens gezegd!
• Ook de Kring is in hoge mate afhankelijk van nutsbedrijven (gas, water en licht) en tegenwoordig ook de
beschikbaarheid internet. In geval van storing of uitval is al snel sprake van discontinuïteit in de
bedrijfsvoering.
• Hoewel brandschade etc. wel verzekerd is, zijn gevolgschades niet altijd afgedekt.
• Hoewel er tussen aanbieders (theatermakers en impresariaten) en theaters in contractuele afspraken
risico’s worden verdeeld, is in het kader van overmacht veelal afgesproken dat ieder zijn eigen kosten
draagt. Onder overmacht is echter niet altijd begrepen het haperen/uitvallen van installaties. Anders
gezegd, als bij de Kring bijvoorbeeld een trekkenwand uitvalt, zijn de kosten voor het theater. Elke dag
uitval kan tientallen duizenden euro’s kosten opleveren. Dit risico is niet te verleggen, noch te
verzekeren en ligt daarom bij de eigenaren van het gebouwen, de Kring zelf.
• De Kring programmeert in ook Rijks en Provinciaal gesubsidieerde podiumkunsten. De budgetten
daartoe zijn het afgelopen jaren met 40% afgenomen. De neerslag daarvan wordt meer en meer
voelbaar. Aanbod is al verminderd en/of duurder geworden. Anderzijds zal door verdere concentratie
van Rijksaanbod, het aanbod aan goed geoutilleerde en goed lopende podia toenemen in grote steden
waar Roosendaal niet behoord.
• Ook in een cultuuronderneming maakt het personeel in hoge mate het kapitaal van het bedrijf uit. In
behoud en beschikbaarheid van vooral gespecialiseerd personeel door toename van benodigde kennis¬
en vaardigheid niveaus (in techniek, dienstverlening en/of programmering en marketing) ligt een groot
risico verscholen.
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Specifieke verantwoording 2018 ten opzichte van de subsidieaanvraag 2018:

Hoofdoelstelling

Het verhogen van het aantal bezoekers/deelnemers aan culturele voorstellingen:
Speciale aandacht jeugd

Subdoelstelling

A3 Het verhogen van het aantal bezoekers/deelnemers aan voorstellingen/activiteiten
onder de jeugd

Activiteiten

Het faciliteren van schoolvoorstellingen voor het Primair Onderwijs (PO)
Jeugdprogrammering
Maatwerk Voortgezet Onderwijs (VO)

Meetbare prestaties

Naar verwachting zullen er ca. 3500 leerlingen van het PO De Kring voor een
voorstelling bezoeken
Een programma met professionele voorstellingen dat minimaal 15 voorstellingen telt
Speciaal voor alle scholieren 4 HAVO/5 VWO wordt een abonnement samengesteld
met passende voorstellingen in verschillende genres. Alle scholieren van het JTC
Gertrudis en Norbertus kunnen hier gebruik van maken
In overleg met het VO en CultuurCompaan wordt maatwerk verleend. Denk hierbij
aan exclusieve voorstellingen, workshops, inleidingen etc.

Subdoelstelling

Activiteiten

A5 Het vergroten van de tevredenheid van jongeren over De Kring als stedelijke
voorziening

Jongerenambassadeurs/ theaterkijkers
Het verzorgen van rondleidingen, inleidingen en workshops

Meetbare prestaties

Het formeren van een groep jongerenambassadeurs/ theaterkijkers
Een aanbod van minimaal 5 randactiviteiten
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Faciliteren schoolvoorstellingen PO
Leerlingen van het PO kwamen met school via Vitamine C in De Kring.

o Adam en de Anderen (27 feb) 388 leerlingen
o De Stilte - Vliegende Koe (12-15 maart) 590 leerlingen
o Philharmonie Zuid-Nederland (7 juni) 516 en 21 nov 544 leerlingen
o De Stilte - overtreffende trap (29 en 30 okt) 628 leerlingen
o Graag Gedaan 8 oktober Kinderboekenweek - 819 leerlingen
De eindmusicals van Jeroen, Bosch, De Klaverweide en Ziezo waren in De Kring te zien.
Jeugdprogrammering
We programmeerden 23 jeugdvoorstellingen in grote en kleine zaal en op locatie waar we ruim 6000 gasten
mochten ontvangen. Voor de peuters was er een peuterfestival met een educatieve speeltuin.
Randprogrammering
In samenwerking met gezelschappen, bibliotheek en Stichting Jong organiseerden we een randprogramma bij
voorstellingen.
Maatwerk VO
Het traditionele scholierenabonnement is komen te vervallen in verband met de wijzigingen in het vak CKV.
Scholieren van het VO bezochten De Kring tijdens Da Vinei Got talent en Art2hop.
Ook namen ze deel aan rondleidingen, inleidingen workshops.
Het JTC bezocht met groepen leerlingen diverse voorstellingen en JTC On Stage vond bij ons plaats.
Voor het Gertrudis/Norbertus faciliteerden we een exclusieve voorstelling van The Big MO

MBO/ HBO
In 2018 zij we gestart met een samenwerking met HZ University Of Applied Sciences/Avans hogeschool en MBO
dans. In 2018 bezochten leerlingen van deze opleidingen div. voorstellingen.
Cultuureducatie
In samenwerking met CultuurCompaan heeft De Kring actief contact met alle scholen van het Primair en
Voortgezet Onderwijs.
• Binnen het programma van Vitamine C ten behoeve van leerlingen van het PO (Roosendaal,
Halderberge en Moerdijk), faciliteert De Kring voorstellingen. In 2017 hebben
ca. 3500 leerlingen voorstellingen in De Kring bezocht.
• Het aanbod voor de VO-scholen wordt afgestemd op de vraag van de scholen. In het kader van het
programma leven lang leren wordt een programma op maat gebracht.
• Regelmatig verzorgt De Kring rondleidingen voor het onderwijs.

Theaterkijkers
De groep van 25 Theaterkijkers bezoeken minstens lx per maand een voorstelling bij ons en gaan naar
premières elders in het land. Ze promoten de voorstellingen voor ons via hun eigen kanalen Facebook, Instagram
en YouTube.

Jongerenherdenking
De Kring faciliteerde 4 mei de eerste jongerenherdenking. Ongeveer 75 jongeren werkte belangeloos mee en 350
jongeren en ouderen bezochten deze herdenking. Samen met de twee andere organisatoren Rotterdam en
Amsterdam stond Roosendaal landelijk in de belangstelling en mochten we vele media ontvangen die door de
jongeren te woord werden gestaan.
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Hoofdoelstelling

Het verhogen van het aantal bezoekers/deelnemers aan culturele oorstellingen: Eigen
omge ing

Subdoelstelling

Al Het verhogen van het aantal bezoekers/deelnemers aan voorstellingen/activiteiten
locatie binnenstad

Activiteiten

Theaterprogrammering professioneel in alle genres
Dinsdagmiddagserie
(Door)ontwikkeling stadsgezelschappen
Jong Talent/ AMPA (Fontys conservatorium)

Meetbare prestaties

Een programma met professionele voorstellingen en laagdrempelige activiteiten dat
totaal minimaal 165 activiteiten telt

Het realiseren van een reeks van 6 voorstelling op de (dinsdag)middag samen met een
groep bewoners uit Roosendaal
Minimaal 6 voorstellingen gebracht door jong talent
Het totaal aantal bezoekers stijgt met 5%

Subdoelstellingen

Activiteiten

A2 Het verhogen van het aantal bezoekers/deelnemers aan voorstellingen/activiteiten
locatie wijken en dorpen

Voorstelling

op

locatie

|

Meetbare prestaties Realisering van mimimaal 1 voorstelling op locatie. |

Subdoelstellingen

Activiteiten

A4 Het vergroten van de tevredenheid van inwoners over De Kring als stedelijke
voorziening

Andere activiteiten, bijvoorbeeld:
KringProef
Carnavalsactiviteiten
Na programmering
Inleidingen
Voor-en nagesprekken

•

I

*J * * I +* *+ *+•

hen aanuou van minimaal u andere activiteiten i

Meetbare prestaties
Het klanttevredenheidsonderzoek scoort minimaal e
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Theaterprogrammering
In 2018 programmeerden we 190 professionele voorstellingen waaronder de
Dinsdagmiddagserie met 6 voorstellingen samengesteld door Roosendaalse programmeurs en een serie
zondagochtendconcerten i.s.m. Academy of Music of Perfomance Arts (AMPA.)
We ontvingen totaal 57640 gasten.
Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van bijna 30% (174 voorstellingen// 44576 bezoekers)
(Door)ontwikkeling stadsgezelschappen
Culturele voorzieningen bepalen in belangrijke mate de identiteit en eigenheid van de stad (Raad van Cultuur).
Om het profiel van Roosendaal te verankeren/bestendigen is de binding van De Kring met de lokale
podiumkunstenaars, orkesten, makers en gezelschappen van het allergrootste belang. Zij kunnen als geen ander
de verbinding maken met het lokale publiek en producties maken die refereren aan de verhalen van de stad.
Naast de sterke samenwerking met amateurs wil De Kring met twee professionele partijen uit de stad bekijken
hoe we het Roosendaalse profiel kunnen verstevigen en professionaliseren.
Het professionele Roosendaalse toneelgezelschap Drie Maal Plankenkoorts (DMP) is al een paar jaar
huisgezelschap van De Kring. Ze spelen hun premières bij ons, proberen nieuwe concepten uit (Op de koffie/thee
bij DMP en Voor het Blok) en zoeken de samenwerking op met andere lokale partners. In samenwerking met
CuituurCompaan ontwikkelden ze het Theaterhuis en verzorgen ze educatieprojecten. Met de pijlers
voorstellingen, educatie en Theaterhuis Roosen aa/creëren ze betrokkenheid en deelname aan velerlei
toneeluitingen in Roosendaal.
Sinds 2017 heeft Nishant Bohia zich met zijn professionele dansgezelschap World of Dance gevestigd in
Roosendaal Nishant Bhola is choreograaf en artistiek leider, geboren India, maar woont sinds 2006 in Nederland.
In Tilburg heeft hij zijn opleiding tot Master in de Dans- en Theaterwetenschappen met succes behaald. Nishant is
een positief-kritische wereldburger, die niet aan de kant blijft staan, maar via dans een actieve bijdrage wil leveren
aan de samenleving. Dat doet hij door zijn werk te tonen in theaters, op festivals, via educatieve projecten voor en
met (middelbare) scholieren en via samenwerking met maatschappelijke organisaties. Daarnaast is hij als docent
verbonden aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Met hem tekenden we al een intentieverklaring voor
samenwerking.

In 2018 werd er een laatste stadsgezelschap aan toegevoegd. Theatergroep Nomen. Zij onderzoekt samen met
het publiek naar vernieuwing in het theateraanbod. Zij is provinciaal gesubsidieerd.
Samen met de gezelschappen TG Nomen, World of Dance en Drie Maal Plankenkoorts hebben we een aantal
bijeenkomsten gehouden om te komen tot een alliantie-schap. In 2019 volgt een traject van gezamenlijk werken
en presentatie.

Voorstellingen op locatie
De Raadszaal
In samenwerking met Matzer theaterproducties brachten we tweemaal de voortelling Niemand wacht op je die het
verlangen naar betrokkenheid en politieke vernieuwing om zet in een actuele voorstelling. Gespeeld in het hart
van de politieke arena; de Raadzaal.
Hurks huizen
Is samenwerking me Drie Maal Plankenkoorts organiseerden we rondom de tentoonstelling in het Tongerlohuys
een voorstelling in diverse Hurks huizen in Roosendaal.
Mariadal
In het kader van de jongerenherdenking programmeerden we een voorstelling van Jeugdtheaterschool Hofplein
Roosendaal en Breda in Mariadal.
Samenwerking andere theaters
Om het aanbod zo breed mogelijk te houden zonder grote financiële risico s te lopen vindt de programmering
plaats in samenwerking met theater De Maagd in Bergen op Zoom. Grote producties worden bij voorkeur niet in
beide theaters aangeboden. Onder de titel Gluren bij de Buren bieden we voor een aantal grote voorstellingen
busvervoer aan naar eikaars theater. Er wordt onderzoek gedaan of De Nieuwe Nobelaer (Etten-Leur) ook aan
wil sluiten om op deze manier grootschalige populaire producties in West-Brabant te kunnen blijven behouden.
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Jong Talent
Voor De Kring is het van belang om jong talent de gelegenheid te geven om hun ideeën en werkwijzen in een
professionele omgeving voor publiek te testen.
• Jonge professionals van lokale of regionale herkomst krijgen de ruimte om openbare eindexamens en/
of hun eerste producties te ontwikkelen. Zo stonden o.a. Sanne Verbogt, Dennis van Velthoven,
Vrouwen van Wanten, Emiel van der Logt, Evelien van den Bergh en Corné van Sprundel afgelopen
jaren op ons podium.
• Een aantal zondagochtenden biedt De Kring een podium aan studenten van Academy of Music and
Performing Arts (AMPA) voorheen Fontys Conservatorium. De school wil hun studenten podiumervaring
op laten doen. De Kring kan op deze manier voorzien in de vraag naar klassieke muziek.

Andere activiteiten
Er vonden ruim 65 andere activiteiten plaats te weten interviews, inleidingen, nagesprekken, ladies nights, jazz
sessies en diverse activiteiten rondom carnaval en sinterklaas.
Voor de tweede maal waren we landelijk finalist voor, de door de ANWB georganiseerde verkiezing, meest
gastvrije theater van Nederland. Opnieuw werden we meest gastvrije theater van Brabant.
Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat we afnamen kwam een score van gemiddeld een 8+.
Ook hebben een aantal studenten van De Breda University een Customer Journey gedaan met positieve
resultaten.
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Hoofdoelstelling

Het verhogen van het aantal bezoekers/deelnemers aan culturele oorstellingen:
Betrokkenheid culturele (amateur) erenigingen

Subdoelstelling

A6 Het verhogen van de toegankelijkheid van het cultuurcluster/het theater voor
amateurgezelschappen en -verenigin en

Activiteiten

Verhuren aan amateurs tegen sterk gereduceerd tarief

De Kring geeft 65% orting aan gemiddeld 20 amateurgezelschappen.
Meetbare prestaties Alle (amateur)voorstellingen die in de Kring plaatsvinden worden meegenomen in de
publiciteit en maken gebruik van het professionele kaartverkoopsysteem.

Amateurkunst
De Kring biedt veel ruimte aan amateurgezelschappen. Bijna 25% van het aanbod wordt ingevuld door amateurs.
In vergelijking met andere steden is dit veel hoger, wat terug te zien is in de bezoekersaantallen. Alle
amateurvoorstellingen die gehouden worden in De Kring zijn vast onderdeel van het theaterprogramma en
vormen samen de core business van het theater.

• Ze krijgen professionele ondersteuning t.a.v. publiciteit, techniek en kaartverkoop. Dit bevordert de
kwaliteit en het publieksbereik.
• Amateurgezelschappen kunnen de accommodatie met 65% korting huren.
• Bijzondere lokale projecten en/of initiatieven worden extra ondersteund. In 2018 stonden op de planken
het 100-jarig bestaan van het Roosendaals Toneel, het nieuwjaarsconcert van het RSO, De Top 2000
met lokale amateurs en een nieuwe voorstelling van theatergroep Reflex met bijbehorend
educatietraject.
• Het amateurveld werd actief benaderd voor extra activiteiten en optredens.
• 21 Roosendaalse amateurgezelschappen huurden met korting de zaal en brachten samen ca. 45
voorstellingen.
• Ook faciliteerden we de jaarlijkse cultuurprijs.
Partners
Samen met CultuurCompaan en Tongerlohuys vormt De Kring het cultuurcluster van Roosendaal.
We hebben de opdracht het Roosendaalse culturele veld aan te jagen en het culturele netwerk te verstevigen
door partijen met elkaar te verbinden. In het ambitieplan van het cultuurcluster is terug te vinden hoe we dit de
komende jaren uit gaan voeren.
Faciliterend t.a.v. techniek en locatie

• Kaartverkoop
• Marketing en PR
• Invulling (professioneel) theaterprogramma
• Organisatie randactiviteiten
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Tot slot
2018 was een topjaar. Niet alleen voor mij als nieuwbakken directeur maar zeker voor de Roosendalers. Zonder
hen zouden we niet bestaan. Een groot woord van dank is weggelegd voor mijn MT en medewerkers die begin
2018 het theaterroer volledig omgegooid hebben zodat we echt aan goede resultaten hebben kunnen werken.
Dank ook voor onze Raad van Toezicht, die zich opstellen als een ware steun in de rug. 2018 was ook een
energiek jaar. Het enthousiasme bij bezoekers, medewerkers en vrijwilligers was groot. In november diende de
stichting een nieuwe subsidieaanvraag in bij de gemeente welke zonder slag of stoot is gehonoreerd. Als
directeur-bestuurder zie ik de enorme potentie van het bijzondere theater en het team dat het bespeelt . Er past
een enorm woord van dank! Ik verheug me dan ook op de toekomst!
Jan-Hein Sloesen,

Directeur-bestuurder
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Balans per 31 december 2018
(na voorstel saldoverdeling)

31 december 2018

€

€

31 december 2017

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

Gefinancierde vaste activa
Niet gefinancierde vaste activa
Investeringen instandhouding
Nieuwbouw

3.023.004
36.129

3.251.902
38.865

732.435
664.691

693.843
682.260
4.456.259

Financiële vaste activa
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten en op
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Overige vorderingen

4.666.870

2

1

1

22.405

61.148

3

4

3.000

3.000
25.406

64.149

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Vorderingen op participanten en op
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Overlopende activa

Liquide middelen

5
6

178.204

140.000

140.000

7

228.846

328.715

8

240.706

547.050

709.421

1.719.391

1.302.968

6.748.106

6.743.407
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31 december 2018 31 december 2017

€

€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal
Reserve deelneming
Bestemmingsreserve

45

45

9

-177.750

-168.604

10

370.917

Langlopende schulden

11

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren

12

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

144.570
193.212

-23.989

5.136.939

5.427.454

290.516

290.515

195.634

263.011

51.748

56.203
41.706

13
14
15

43.230

836.827

688.507
1.417.955

1.339,942

6.748.106

6.743.407
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Staat van baten en lasten over 2018
Begroting
2018 2018 2017

€

€

€

Subsidies

1.564.288

1.567.042

Recettes voorstellingen
Opbrengst verhuringen
Financiële baten

1.194.989

720.000

1.558.674
679.717

250.723

212.500

184.510

7.883

0

69

Overige baten

365.232
3.383.115

318.909
2.818.451

326.394
2.749.364

1.115.882
988.356
466.717

745.450
992.500
464.300

1.001.838
447.248

192.636
108.467

221.180

180.480

87.400
68.540

79.267
69.133

Baten

16

Lasten
Directe lasten
Personeelskosten

17
18

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten

19
20
21

Algemene kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der bedrijfslasten

23

-24.210

24

228.968
3.156.768

40.160
231.826

25.092
227.814

2.851.356

2.727.259

226.347

-32.905

22.105

-9.146

0

217.201

-32.905

-168.604
-146.499

22

Resultaat Schouwburg
Aandeel in resultaat van ondernemingen waaring
wordt deelgenomen
Resultaat
Resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Reserve deelneming
Resteert

25

79.952

226.347

696.387

-9.146

22.105
-168.604

0

0
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Kasstroomoverzicht over 2018

€

2018 2017
€
€
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

226.347

22.105

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Resultaat deelnemingen niet via deeinemingen
Waardeveranderingen van vorderingen die
tot de vaste activa behoren

466.717

447.250

-9.146

-168.604

38.743

234.826

496.314

513.472

Veranderingen in werkkapitaal
Vorderingen 162.371 7.600
Kortlopende schulden 78.013 252.275
240.384 259.875
Kasstroom uit operationele activiteiten 963.045 795.452

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -256.106 -149.853
Investeringen financiële vaste activa 0 -295.974
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -256.106 -445.827
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Verhoging langlopende schulden 0 5.291.000
Aflossingen langlopende schulden -290.515 -5.556.229
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -290.515 -265.229
Mutatie geldmiddelen
Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar

Stand per eind boekjaar

416.424

84.396

1.302.968
416.424
1.719.392

1.218.574
84.394
1.302.968
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Schouwburg De Kring is feitelijk en statutair gevestigd op Kerkstraat 1,4701 HT te Roosendaal
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41102711.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Schouwburg De Kring bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de culturele
en maatschappelijke belangen in de meest uitgebreide zin van het woord van de bevolking van de gemeente
Roosendaal en Nispen en omliggende gemeenten, door het beheer en de exploitatie van een schouwburg.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Schouwburg De Kring is feitelijk gevestigd Kerkstraat 1,4701 HT te Roosendaal.
Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
Stichting Schouwburg De Kring behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting
Schouwburg De Kring.
Stichting Schouwburg De Kring heeft een 100% belang in Exploitatie Horeca De Kring B.V. te Roosendaal.
De vrijstelling van consolidatie
Stichting Schouwburg De Kring behoort tot een groep. Aangezien de groep geconsolideerd ook als kleine
rechtspersoon valt aan te merken is consolidatie achterwege gelaten op grond van het bepaalde in

artikel 2:407 lid 2 sub a BW.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van RJ 640 Organisaties-zonderwinststreven.

Activa, passiva en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

De richtlijnen voor jaarverslaggeving zijn cf. RJ 640.401 integraal toegepast.
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Grondslagen
Materiële vaste activa
Gefinancierde vaste activa
De gefinancierde vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met annuïtair
berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op een termijn van 20 jaar.
Niet gefinancierde vaste activa
De niet gefinancierde vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met annuïtair
berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op een termijn van 20 jaar.
Nieuwbouw
De investeringen Nieuwbouw worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Het gehanteerde
afschrijvingspercentage bedraagt 2,5% per jaar.
Investeringen instandhouding
De investeringen instandhouding, waaronder kosten herstel en groot onderhoud, worden gewaardeerd tegen
aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de
verwachte economische levensduur. Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 13,3%.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening: voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting Schouwburg De Kring in deze situatie geheel of gedeeltelijk
instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling
van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een reserve deelneming onder het Eigen Vermogen
gevormd.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

S
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Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde
dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen
reële waarde.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde
onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening
gehouden met eventuele waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige reserves
Het reservefonds wordt gevormd overeenkomstig de subsidievoorwaarden voor de overschotten of tekorten
binnen de lumpsumfinanciering van de schouwburgexploitatie.
Andere baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengsten uit kaartverkoop van de voorstellingen, alsmede opbrengsten uit
verhuringen en overige opbrengsten.

Andere lasten
Onder de directe lasten wordt verstaan de direct toe te rekenen kosten van voorstellingen
(uitkoopsommen e.d.), alsmede directe kosten van goederen en diensten die verband houden met de baten.
Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde,
alsmede getroffen voorzieningen voor incourante voorraden.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
De gefinancierde en niet gefinancierde vaste activa worden afgeschreven op basis van annuïteiten. De
afschrijvingskosten op investeringen vanaf 2009 worden berekend door middel van vaste percentages van de
aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de te verwachte economische levensduur,
conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomover icht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen
een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomover icht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

1 Materiële vaste activa
Het verloop van de nnateriële vaste activa Is als volgt weer te geven:
Gefinancierde Niet ge- Investeringen Nieuwbouw Totaal
vaste financierde Instandactiva vaste activa houding

€

€

€

€

€

1.236.357
-542.514
693.843

702.757

11.633.808

-20.497

-6.966.938

682.260

4.666.870

Balans per 1 januari 2018

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 Januari 2018

9.580.199

114.495

-6.328.297

-75.630

3.251.902

38.865

Mutaties 2018
Investeringen

Afschrijving
Desinvesteringen aanschafwaarde
Cum. afschrijving desinvesteringen

Saldo

0

0

256.106

0

256.106

-228.898

-2.736

-217.514

-17.569

-466.717

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-228.898

-2.736

38.592

-17.569

-210.611

0

Balans per 31 december 2018

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2018

9.580.199

114.495
-78.366

1.492.463
-760.028

702.757
-38.066

11.889.914

-6.557.195

3.023.004

36.129

732.435

664.691

4.456.259

-7.433.655
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Financiële vaste activa
31-12-2018

31-12-2017

€

€

1

1

2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Exploitatie Horeca De Kring B.V.

Exploitatie Horeca De Kring B.V.
Stand per 1 januari
Resultaat
Voorziening deelneming
Balanswaardering

-234.826

-66.222

-9.146

-168.604

-243.972
243.973

-234.826
234.827

1

1

-243.972

-234.826

Deelneming Exploitatie Horeca De Kring B.V.
Eigen vermogen per 31 december

Het negatieve eigen vermogen van Exploitatie Horeca De Kring B.V. is in mindering gebracht op de
lening met deze vennootschap.
31-12-2018

31-12-2017

€

€

22.405

61.148

3 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vordering op Exploitatie Horeca De Kring B.V.

Vordering op Exploitatie Horeca De Kring B.V.
Stand per 1 januari
Verstrekking

Aflossingen
Waardevermindering negatieve deelneming
Stand per 31 december
Rentepercentage

Looptijd

295.974

0

0

295.974

-29.597

0

266.377
-243.972
22.405

295.974
-234.826
61.148

2,8

2,8

5 jaar

5 jaar

De rente over 2018 ad € 7.873 is opgenomen onder de kortlopende vorderingen.
Rente vervaldatum is 1 maart 2019.
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31-12-2018

31-12-2017

€

€

3.000

3.000

178.204

240.706

4 Overige vorderingen
Verstrekte lening Founder Bijdrage Podiumkunst
Vlottende activa
Vorderingen
5 Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Stand per 31 december

0

0

178.204

240.706

6 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Rekening-courant Exploitatie Horeca De Kring B.V.
Rekening-courant Stichting Erfgoedcentrum TongerloHuys
Stand per 31 december

0

0

140.000
140.000

140.000
140.000

0
0
0
0

19.129
276.845
-295.974

140.000

140.000

Rekening-courant Exploitatie Horeca De Kring B.V.
Stand per 1 januari
Mutaties
Verstrekking lening
Stand per 31 december

0

Rekening-courant Stichting Erfgoedcentrum TongerloHuys
Stand per 1 januari
Verstrekking
Stand per 31 december

0

0

140.000

140.000
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31-12-2018

31-12-2017

€

€

77.403
128.121

48.516
232.699

20.057

9.714

2.035

1.985

10

44

7 Overlopende activa
Nog te ontvangen subsidie
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen overige bedragen
Borg
Nog te ontvangen rente
Uitrijkaarten
Te ontvangen uitkering verzekering
Te verzilveren theaterbonnen

1.220

0

0
0

35.342

228.846

328.715

4.657
1.027.940

3.684
1.087.896

415

8 Liquide middelen
Kas
Rabobank Deposito 133.882.297
Rabobank 0310.467.624
Rabobank 1466.65.805

0

0

686.794

211.389

1.719.391

1.302.968
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Passiva

2018

2017

€

€

-168.604

0
0

9 Reserve deelneming
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Overboeking van andere reserves
Balans per 31 december

-9.146

0

-168.604
-168.604

-177.750

10 Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Balans per 31 december

144.570
226.347
370.917

122.465

31-12-2018

31-12-2017

€

€

22.105

144.570

11 Leningen o/g
Lening Rabobank .256
Lening Rabobank .624
Lening Rabobank .517
Lening Rabobank .516
Balans per 31 december

0

0

681.155

692.537

4.451.000

4.451.000

4.784
5.136.939

5.427.454

2018

2017

€

€

283.917

Lening Rabobank .256
Balans per 1 januari

0 5.266.495

Aflossing

0 -5.266.495

Balans per 31 december

0

0

Deze lening, oorspronkelijk groot € 7.200,000, is verstrekt door de Rabobank ter financiering van de
herfinanciering/aflossing van de lening bij de Gemeente en voor onderhoud- en vervangingsinvesteringen.
In 2017 heeft herfinanciering plaatsgevonden naar twee nieuwe leningen.
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2018

2017

€

€

703.920

715.038

Lening Rabobank .624
Balans per 1 januari
Verhoging
Aflossing
Kortlopend deel
Balans per 31 december

0

0

-11.382

-11.118

692.538

703.920

-11.383

-11.383

681.155

692.537

Deze lening, oorspronkelijk groot € 720.500, is verstrekt ter herfinanciering van de nieuwbouw. De lening
wordt lineair afgelost. De maandtermijnen bedragen € 2.317. Het rentepercentage bedraagt 2,35% en staat
vast tot en met januari 2021.

2018

2017

€

€

Lening Rabobank .517
Balans per 1 januari

Verhoging
Aflossing
Kortlopend deel
Balans per 31 december

4.451.000

0

0
0

4.451.000

4.451.000

4.451.000

0

0

0

4.451.000

4.451.000

Deze lening, oorspronkelijk groot € 4.451.000, is verstrekt ter herfinanciering van lening Rabobank .256.
Deze lening is destijds verstrekt ter financiering van de herfinanciering /aflossing van de lening bij de
Gemeente en voor onderhoud- en vervangingsinvesteringen.

De lening wordt in 118 maanden afgelost. Aflossing zal met ingang van januari 2020 plaatsvinden.
De maandtermijnen bedragen € 41.982. Het rentepercentage bedraagt 2,2% en staat vast tot einde looptijd.
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2018

2017

€

€

Lening Rabobank .516
Balans per 1 januari

563.050

0

0

840.000
-276.950

Verhoging
Aflossing

-279.133

283.917

563.050

Kortlopend deel
Balans per 31 december

-279.133
4.784

-279.133

283.917

Deze lening, oorspronkelijk groot € 840.000, is verstrekt ter herfinanciering van lening .256.
Deze lening is destijds verstrekt ter financiering van de herfinanciering /aflossing van de lening bij de
Gemeente en voor onderhoud- en vervangingsinvesteringen.
De lening wordt in 36 maanden afgeiost. De maandtermijnen bedragen € 23.878.
Het rentepercentage bedraagt 1,7% en staat vast tot en met januari 2020.

31-12-2018

31-12-2017

€

€

290.516

290.515

Kortlopende schulden
12 Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen

Aflossingsverplichtingen
Lening Rabobank .256
Lening Rabobank .624
Lening Rabobank .516
Balans per 31 december

0

0

11.383
279.133
290.516

11.382
279.133
290.515

13 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioenen
Overige belastingen
Balans per 31 december

2.782
36.123
10.848
1.995
51.748

3.195
40.678
10.332
1.998
56.203
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31-12-2018

31-12-2017

€

€

39.500

37.955

3.730
43.230

3.752
41.706

665.655
30.993

557.409
23.766

8.722

23.296

0

15.189
11.500

14 Overige schulden
Reservering vakantiegeld
Personeelsfonds
Balans per 31 december

15 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen entreegelden
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen voorstellingen
Nog te betalen bedragen personeel
Nog te betalen accountants- en advieskosten
Ontvangen gelden theatermenu's
Nog te betalen aan De Kring Educatief
Nog te betalen bedragen energie
Tegoedbonnen
Waardebonnen
Nog te betalen rente- en bankkosten
Nog te betalen overige bedragen
Creditbedragen debiteuren
Balans per 31 december

11.800
11.103
4.552

8.386
8.165
7.253

1.569
4.288

5.208
3.681

0

844

422

78.822
18.479
836.827

24.232

0
688.507

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Aan de subsidie van de Gemeente Roosendaal zijn inhoudelijke resultaatafspraken gekoppeld.
Pas na vaststelling door de Gemeente Roosendaal van de mate waarin deze resultaten 2018 behaald zijn,
wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt eventuele afrekening plaats. Het geheel aan activiteiten
overziend, lijkt het de directie aannemelijk dat de subsidie zal worden vastgesteld op een bedrag van
1.564.288 over 2018.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
Begroting

2018
€

2018
€

2017
€

1.564.288
1.194.989
250.723
7.883

1.567.042
720.000
212.500

1.558.674

0

69

365.232
3.383.115

318.909
2.818.451

326.394
2.749.364

1.548.073
16.215
1.564.288

1.552.042
15.000
1.567.042

1.540.311
18.363
1.558.674

1.194.989

720.000

679.717

250.723

212.500

184.510

7.873

0
0
0

0
69
69

739.450
6.000
745.450

674.686

16 Baten

Subsidies
Recettes voorstellingen
Opbrengst verhuringen
Financiële baten
Overige baten

679.717
184.510

Subsidies
Subsidie gemeente Roosendaal

SKIP fonds

Recettes voorstellingen
Recettes voorstellingen

Opbrengst verhuringen
Opbrengst verhuringen

Financiële baten
Rente rekening-courant Horeca de Kring B.V.
Ontvangen bankrente

10
7.883

17 Directe lasten
Kostprijs voorstellingen
Kostprijs verhuringen

1.076.596
39.286
1.115.882

21.701
696.387
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Begroting

2018
€

2018
€

2017
€

505.041
258.973
224.342
988.356

782.000

0
210.500
992.500

557.979
239.597
204.262
1.001.838

505.041

782.000

557.979

18 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten

Lonen en salarissen
Brutosalarissen personeel

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal 2018

Aantal 2017

27

25

Begroting
2018

2017

€

€

155.586
103.387
258.973

0
0
0

127.395
112.202
239.597

7.026
11.985
155.917

7.500
8.500
148.500

1.974
5.023
137.062

30.000
1.000
15.000
210.500

32.982
2.293
24.928
204.262

2018
€

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten

Overige personeelskosten
Studie- en opleidingskasten
Reiskostenvergoeding
Inhuur schoonmaak, techniek en marketing
Ziekteverzuimverzekering
Bestuurskosten
Overige personeelskosten

41.005

298
8.111
224.342
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Begroting
2018

€

2018
€

2017
€

229.000

217.998

2.700

2.604
209.077

19 Afschrijvingen materiele vaste activa
Gefinancierde vaste activa
Niet gefinancierde vaste activa
Investeringen instandhouding
Nieuwbouw

228.898
2.736
217.514

215.000

17.569

17.600

17.569

466.717

464.300

447.248

45.299
33.509

62.480

50.483

35.000

33.370

18.058

18.000
6.780

17.178

20 Huisvestingskosten
Energie
Verzekering huisvesting
Belastingen en heffingen

Aankleding
Huur containers
Kleine aanschaffingen
Verzekeringen
Autokosten
Onderhoudscontract instandhouding
Schoonmaakmiddelen
Overige huisvestingskosten

9.334
7.166
1.619
7.169
1.534
60.000

9.000
3.480
7.500
5.000
60.000

9.380
8.238
1.085
7.040
3.505
50.000

12.500
1.440

201

0
192.636

221.180

180.480

8.948

0
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Begroting

2018

2018

2017

€

€

€

16.285
14.008
13.005

21 Verkoopkosten
Driehoeksborden

22.621

18.500

ITIX

14.340

Seizoensbrochure

17.276
4.112

16.000
16.000

Overige publiciteitskosten
Yespian
Advertentiekosten
Sponsoring
Overige kosten voorstellingen (randactiviteiten)
Cultuurdebat

Publiciteit derden
Drukwerk marketing
Marketing Online
Verkiezingsdebat
Jamsessies
Rond de Tong
Koningsdag
Theater weekend
Roosendaal danst!

6.499
3.096
21.450
5.336
5.959
1.286
1.798

5.500

12.610
9.056

8.900
6.000

4.740

0

3.892
3.388
3.106
1.536

3.500

0
1.000
2.000
10.000

0

0
0

0
0
0
0

0
0
392
148

0
0

0
0

-1.705

108.467

87.400

79.267

33.234
11.915

32.000

34.296

11.500
8.840
9.200

11.725

1.000
2.000
4.000
68.540

2.975
1.279

3.374
1.049

271

0

-1.194

22 Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Contributies en abonnementen
Telefoon

20.874

Internetkosten
Drukwerk
Porti

11.332

Kantoorbenodigdheden

1.126
79.952

205
1.266

9.474
8.442

942
69.133
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2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

10.054
11.800
4.446
8.262
1.290

7.500
11.500

14.972
11.500

23 Algemene kosten
Ad vies kosten
Acco u nta nts koste n
Salarisadministratie
Huur, lease apparatuur
Reis- en verblijfkosten

0

5.000
6.000

6.350
2.632

-24.210

6.000
2.160
2.000
40.160

121.746
101.154

121.826
103.000

121.092
102.137

Kosten Creditcards

1.882

Paydutch (ideal) kosten

4.113

2.000
5.000

3.192

Parkeervergunningen
Overige algemene kosten

430
-60.492

1.080
-11.442

25.092

24 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelast leningen Rabobank
Rente- en bankkosten

Provisie overige waardebonnen

1.208

73

0

228.968

231.826

185
227.814

0

-168.604

25 Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Exploitatie Horeca De Kring B.V. -9.146
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Roosendaal, 25 april 2019
iDticnting öcnouwourg oe Kring

De heer J.H.L.M. Sloesen

Directeur

Raad van Toezicht:

De heer J. van Pul

De heer A. de Brouwer De heer W. Goorden

De heer A. Verrest

De heerT. van Dam De heer H.P.G.M. de Rooi]
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Overige gegevens
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de directie en de raad van toezicht van Stichting Schouwburg De Kring

VERKLARING OVER
JAARREKENING 2018

DE

IN

HET

FINANCIEEL

VERSLAG

OPGENOMEN

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Schouwburg De Kring te Roosendaal
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Schouwburg De
Kring per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de winst-en-verliesrekening over 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 Schouwburg De Kring 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.
VERKLARING OVER DE IN HET FINANCIEEL VERSLAG OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE
Naast de jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag
andere informatie, die bestaat uit:

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants

Flight Forum 760 - Postbus 8692 - 5605 KR Eindhoven
Tel: 088 277 17 00 - Eindhoven@mazars.nl
MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)




het directieverslag;
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.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
directieverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTIE EN DE RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DE JAARREKENING
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven. 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 genoemd
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten 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 bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:











het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar 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 stichting haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

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.

Breda, 29 april 2019

MAZARS N.V.

wg. drs. D.J. Han RA

