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Verklaring 

Bij de jaarrekening wordt een controleverklaring verstrekt. Voor de inhoud van deze verklaring 
verwijzen wij naar het hoofdstuk 'Overige gegevens' van het financieel verslag. 
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2 	Algemene gegevens 

2.1 	Zakelijke gegevens van de stichting 

rechtsvorm Stichting 
bedrijfsadres Kees Stipplein 72, 3901 TP Veenendaal 
bedrijfstype Stichting 
statutaire naam Stichting Muziekschool Veenendaal 
Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 41177531 
Bestuurders K.A. Kloet 

A.H. Zwanenburg 
P. van Saane 
H.P. Masselink 
B.G. Hoogendoorn 

Omschrijving van de activiteiten van de stichting 
De activiteiten van de stichting betreffen kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 

2.2 	Vaststelling van de jaarrekening vorig boekjaar 

De jaarrekening over het voorafgaande boekjaar van Stichting Muziekschool Veenendaal is door 
het bestuur vastgesteld op 12 april 2017. 

3 	Jaarverslag 

Verwezen wordt naar het afzonderlijk opgestelde inhoudelijk jaarverslag 
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Stichting Muziekschool Veenendaal te Veenendaal 

I 	Balans per 31 december 2017 
(vóór resultaatbestemming) 

ACT/VA 
31 december 2017 	 31 december 2016 

€ 	€ 	 € 	 € 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Debiteuren 

Omzetbelasting 

Pensioenfonds 

Overige vorderingen en overlopende activa 

	

113.020 	 128.367 

	

- 	 2.129 

	

59.901 	 59.082 

Liquide middelen 

	

172.921 	 189.578 

	

675.797 	 639.976 

	

848.718 	 829.554 

ABAB Accountants BV, 

2 J'o 

Voor iden 4ati oeeIf)er) 
ABAB Accountants P V 
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PASSIVA 

31 december 2017 	 31 december 2016 

€ 	€ 	 € 	 € 

Eigen vermogen 

stichtingskapitaal 
overige reserves 
onverdeeld resultaat 

	

45 	 45 

	

75.713 	 75.713 

	

-7.315 	 30.416 

	

68.443 	 106.174 

	

47.274 	 48.049 

	

12.870 	 12.870 

	

48.076 	 47.213 

	

28.302 	 28.300 

	

138.663 	 106.247 

	

33.566 	 34.410 

	

20.831 	 31.865 

	

329.582 	 308.954 

41.559 9.840 
7.629 7.219 

19.124 21.960 
71 - 

629 405 
381.681 375.002 

	

450.693 	 414.426 

	

848.718 	 829.554 

ABAB Accountan 

Voor iJ 'tatiaot 
ABAB Accounian.s F,  Ié 
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Vrij beschikbaar vermogen 

Bestemmingsreserves 

bestemmingsreserve instrumentenfonds 
bestemmingsreserve aanp. Huisvesting 
bestemmingsreserve vervanging 
automatisering 
bestemmingsreserve vervanging inventaris 
bestemmingsreserve personeel- en 
Organisatie 
bestemmingsreserve 40-jarig jubileum 
bestemmingsreserve S&C 

Bestemd vermogen 

Kortlopende schulden 

niet-rentedragende schulden 
crediteuren 
omzetbelasting 
loonbelasting, volks- en 
werknemersverzekeringen 
pensioenfonds 
te verrekenen creditnota's debiteuren 
overige schulden en overlopende passiva 



Stichting Muziekschool Veenendaal te Veenendaal 

2 	Staat van baten en lasten over 2017 

begroot 	afwijking 

01-01-2017 01-01-2017 	budget  toy 	01-01-2016 

t/m t/m 	realisatie t/m 

31-12-2017 31-12-2017 	2017 31-12-2016 

€ € 	€ € 
Baten 
opbrengsten lesgelden en cursussen 260.299 286.100 25.801 280.108 
opbrengsten subsidies 823.265 796.628 -26.637 788.952 

1.083.564 1.082.728 -836 1.069.060 
Directe kosten 
kosten activiteiten 8.778 16.300 7.522 14.286 

brutomarge 1.074.786 1.066.428 -8.358 1.054.774 
overige baten 63.820 21.100 -42.720 35.226 

1.138.606 1.087.528 -51.078 1.090.000 
Lasten 
lonen, salarissen en sociale lasten 524.083 592.350 68.267 536.270 
huisvestingskosten 241.548 255.600 14.052 243.364 
verkoopkosten 98.691 60.600 -38.091 54.741 
overige personeelskosten 233.877 124.750 	-109.127 124.511 
algemene kosten 55.745 54.300 -1.445 77.521 
indicentele baten en lasten -72 -72 

1.153.944 1.087.528 -66.416 1.036.407 

Baten minus lasten -15.338 0 15.338 53.593 

Financiële baten en lasten 
rentebaten en soortgelijke opbrengsten 133 -133 727 
rentelasten en soortgelijke kosten 1.898 -1.898 1.756 

-1.765 0 1.765 -1.029 

Resultaat -17.103 0 17.103 52.564 

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan: 2017 2016 

Onttrekkingen uit bestemmingsreserves -15.788 -26.833 
Toevoegingen aan bestemmingsreserves 6.000 48.981 
Toevoeging aan overige reserves -7.315 30.416 

Totaal -17.103 52.564 

ABAB Accountants B. ,v 

2 f 

Voor identificafiedoejeinuer, 
ABAB Accountants B \ 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 
De opbrengst lesgelden zijn lager dan begroot. Dit is te verklaren door het terug lopend leerling 
aantal. Overige baten vallen hoger uit, doordat er inkomsten gegenereerd zijn door School & Cultuur. 
Mede-oorzaak hier-van is ook de detachering van administratief personeel aan Harderwijk, dit heeft 
ongeveer een half jaar geduurd. 
De subsidie valt hoger uit door de extra impuls voor School&Cultuur welke niet was begroot. 
Daarentegen valt de subsidie wachtgeld lager uit dan begroot, daar de wachtgelder uit dienst is. 

Lasten 
In de werkelijke kosten zijn de bestedingen van de bestemmingen verwerkt. Deze zijn niet in de 
lasten van de begroting verwerkt. Daarentegen zijn in de begroting in de lasten de donaties aan de 
bestemmingsreserves verwerkt die in de werkelijke cijfers via de resultaatbestemming lopen. Hierdoor 
zijn de werkelijke cijfers niet goed met de begroting te vergelijken. 

Als we de bestedingen en de donaties aan de bestemmingsreserve uit de cijfers halen en de cijfers 
vergelijken dan vallen de volgende zaken op: 

De kosten activiteiten zijn € 7.522 lager dan begroot. De post innovatie is lager dan begroot, dit 
wordt grotendeels veroorzaakt door geen gebruik te maken van het budget. 

De lonen, salarissen en sociale lasten vallen € 68.267 lager uit dan begroot voor 2017. 
Dit komt door het vertrek van docenten in vaste dienst en de hogere ziekengelduitkering dan begroot. 
De kosten van de interim directeur zijn verwerkt onder de overige personeelskosten. 
Zij heeft gewerkt als zzp-er. Voor de docenten uit dienst zijn zzp-ers terug gekomen. 
De overige personeelskosten zijn ca € 110.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat de kosten voor 
zzp-ers hoger waren dan begroot en de kosten ca. € 70.500 voor de interim directie. 

De huisvestingskosten vallen ca € 14.000 lager uit dan-begroot. De huur valt € 2.210 hoger uit dan begroot. 
Er is in de begroting geen rekening gehouden met de indexering van de huur.De totale kosten zijn lager 
door dat er is bezuinigd op de schoonmaakkosten. Schoonmaakwerkzaamheden worden nu grotendeels 
door de conciërges gedaan en krijgen we vergoeding voor. 

De verkoopkosten zijn €40.741 hoger dan begroot, dit komt o.a. door School & Cultuur. 
Dit door de hoger ontvangen subsidie t.o.v. de begroting. 

De algemene kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De juridische kosten zijn € 2.500 hoger dan 
begroot. Dit zijn extra kosten die gemaakt zijn door het vertrek van de directeur. 

ABAB Accounta 	J.  

Voor idet4S4l(it 
ABAB Accountr 
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3 	Toelichting op de jaarrekening 

3.1 	Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

Stichtingsactiviteiten 
De stichtingsactiviteiten bestaan uit kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 

Toepasselijke verslaggevingsstelsels 
Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (titel 9 BW 2)is de rechtspersoon geen stichting 
waarop de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing zijn. De jaarrekening is opgesteld 
volgens de bepalingen van RJ 640 'Organisaties zonder winststreven. 

Algemeen 
Conform de wet- en regelgeving zijn deze voorzieningen in de jaarrekening 2017 aangemerkt als 
bestemmingsreserves. Conform de verslaggevingsregels zijn de bestedingen uit de diverse 
bestemmingsreserves in de staat van baten en lasten verwerkt. 
De toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn als afzonderlijke posten in de 
resultaatbestemming vermeld. 

3.2 	Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 
De waardering van activa en passiva is gewaardeerd op het stelsel van historische kosten, tenzij hierna 
anders aangegeven. Niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans 
opgenomen. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. 

Financiële instrumenten 
In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
reële waarde en de vervolgwaardering tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs 
is de kostprijs waarbij de kosten van de transactie in de waardering wordt begrepen. Een eventueel 
agio of disagio bij het aangaan van een contract of transactie, komt ten gunste of ten laste van de 
staat van baten en lasten. Gedurende de looptijd van het contract. Een agio of disagio komt dan niet 
als een separaat actief of passief op de balans. 

ABAB Accountants BV. 

2 

Voor identificatieci Ieinc1er 
ABAB Accountants B.V. 
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Vorderingen 

Debiteuren 
De debiteuren zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die 
gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de 
waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de 
nominale waarde van de vordering. Oninbare bedragen zijn in mindering gebracht op de aldus bepaalde 
waarde van de vordering. Deze boeking wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 
Periodiek betaalbare beloningen zoals lonen, salarissen, premies sociale lasten en doorbetalingen 
bij vakantie en ziekten, zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Voor zover deze lasten 
nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen. 

Verplichtingen aan pensioenuitvoerder 
De verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerder zijn als last in de staat van baten en lasten 
verantwoord. Voor zover de premies nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting op de balans 
opgenomen of als een vordering indien de betaalde premiebedragen de verschuldige premie overtreffen 

De rechtspersoon heeft geen in rechte afdwingbare verplichtingen aan de pensioenuitvoerder tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen of aanvulling -van tekorten anders dan de betaling van de toekomstige 
premie. Zij heeft evenmin rechten op eventuele aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder. 

Langlopende en kortlopende schulden 
Alle schulden, zowel de langlopende als de kortlopende zijn bij de eerste verwerking in de balans 
gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. 
Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de gamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde 
kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden. 

ABAB Accountants B.V 

2f 
5  

Voor  idjdoelender, 
ABA B Accountants B.V.  
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3.3 	Grondslagen voor de bepaling van de baten en lasten 

Bepaling van baten en lasten 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussn de opbrengstwaarde van de in het boekjaar geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van verkrijgingsprijzen. 
Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn 
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor 
voorzieningen. 

Baten 
De baten omvatten alle opbrengsten uit levering van goederen en diensten aan derden, minus kortingen 
en geheven belastingen. Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de staat van baten en lasten 
verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen, alsmede alle belangrijke risico's met 
betrekking tot die goederen, zijn overgedragen aan de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan 
dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen op het moment dat de 
diensten zijn verricht of naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt 
aan dezelfde periode toegerekend. 

Lasten 
De lasten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen. 

Rentebaten en -lasten 
De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het boekjaar. 
De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar. 

ABAB Accountants BV 

2 	,J 
Voor identificatie oclelnoen 
ABAB Accountants BV 
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4 	Toelichting op de posten van de jaarrekening 

4.1 	Vlottende activa 

Vorderingen 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn Vrij beschikbaar en terstond opeisbaar. 

4.2 	Eigen vermogen 

Overige reserve 
In de overige reserves hebben zich de Volgende muaties voorgedaan: 

31-12-2017 

€ 

Stand begin boekjaar 	 75.713 
Uit resultaatbestemming 2016 	 0 
Terug te betalen aan gemeente Veenendaal egalisatiereserve 	 - 

stand einde boekjaar 	 -75.713 

Onverdeelde winst 
De bestemming van het resultaat heeft nog niet plaatsgevonden, aangezien hierover nog overleg 
moet plaatsvinden met de gemeente Veenendaal. Bij vaststelling van de subsidie 2017 door de 
gemeente Veenendaal zal tevens de bestemming van het resultaat bekend zijn. Het besluit van de 
bestemming wordt in de jaarrekening 2018 verwerkt. 

In de onverdeelde winst hebben zich de volgende mutaties voorgedaan 

Stand begin boekjaar 
Exploitatiesaldo 2016 is toegevoegd aan de bestemming personeel en organisatie 

Exploitatiesaldo 2017 nader te bespreken met de gemeente 

stand einde boekjaar 

€ 
30.416 

-30.416 

-7.315 

-7.315 

Jaarrekening 2017 

ABAB Accountaflt- 
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Voor 
ABAB Accountants B.V. 
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4.3 	Bestemmingsreserves 

Overige bestemmingsreserves 

Stand begin boekjaar 
Mutaties 
Resultaatbestemming 2017 
Resultaatbestemming 2016 
Uitgaven 

Stand einde boekjaar 

Stand begin boekjaar 
Mutaties 
Resultaatbestemming 2017 
Resultaatbestemming 2016 
Uitgaven 

Vervanging 
Instrument automatiseri Vervanging Personeel en Jubileum 40 
enfonds ng inventaris organisatie jaar 

€ € € € € 
48.049 47.213 28.300 106.247 34.410 

1.000 2.500 500 2.000 0 
30.416 

-1.775 -1.637 -498 0 -844 
-775 863 2 2.000 -844 

47.274 48.076 28.302 138.663 33.566 

Aanpassing Schooien 
Huisvesting Cultuur 	Totaal 

€ 	€ 	€ 
12.870 	31.865 	308.954 

	

0 	6.000 
30.416 

	

-11.034 	-15.788 
0 	-11.034 	-9.788 

Stand einde boekjaar 	 12.870 	20.831 	329.582 

Bestemmingsreserve instrumentenfonds 
De bestemmingsreserve instrumentenfonds is gevormd voor de vervanging van instrunten. 

Bestemmingsreserve vervanging automatisering 
De bestemmingsreserve automatisering is gevormd voor de vervanging van hardware en software. 

Bestemmingsreserve inventaris 
De bestemmingsreserve inventaris is gevormd voor de vervanging van inventaris. 

Bestemmingsreserve Personeel en organisatie 
De bestemmingsreserve personeel en organisatie is gevormd voor verwachte kosten als gevolg van het 
inkrimpen van de Organisatie en de daarmee gepaard gaande kosten voor scholing en juridische 
advisering bij gedwongen ontslagen en uitbetaling van transitievergoeding in verband met Wet Werk 
en Zekerheid. 
Conform de medio 2017 afgesloten CAO Kunsteducatie 2017-2018 hebben medewerkers recht op 
een jaarlijks scholingsbudget. De bestemmingsreserve Personeel en Organisatie zal hiervoor worden 
aangewend. 

Bestemmingsreserve 40-jarig jubileum 
De bestemmingsreserve 40-jarig jubileum is gevormd voor de verwachte kosten voor de viering van 
het 40-jarig bestaan van de stichting. 

Bestemmingsreserve aanpassing huisvesting 
De bestemmingsreserve aanpassing huisvesting is gevormd voor gewenste aanpassing huisvesting. 

Bestemmingsreserve School en Cultuur 
De bestemmingsreserve School en Cultuur is gevormd voor het uitvoeren van cultuur op de scholen. 

ABAB Accountants 13, V 

ï 
1H 
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4.4 	Kredietfaciliteiten en gestelde zekerheden 

Kredietinstellingen 
De stichting kan beschikken over een kredietfaciliteit van € 75.000 
Voor deze kredietfaciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld: 
* verpanding van de vorderingen 
* verpanding van inventaris en muziekinstrumenten 

	

4.5 	In de balans opgenomen verplichtingen 

Met ingang van I juli 2013 wordt een pand aan het Kees Stipplein gehuurd van de Gemeente via de 
Stichting Beheer Cultuurciuster Veenendaal. De looptijd van de huurverplichting is tot september 2020. 
De maandelijkse huur bedraagt € 16.288 en de vergoeding voor de maandelijkse facilitaire kosten 
bedraagt €4.914 

	

4.6 	Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 

werknemers 
Gedurende het boekjaar waren bij de stichting gemiddeld 15,1 fte's werkzaam, uitsluitend binnen 
Nederland. De indeling naar bedrijfsfuncties is als volgt: 

Aantal fte's 2017 Aantal fte's 2016 

A 	Directie 0,7 1,0 
B 	Administratie 2,3 2,3 
C 	Overig 12,1 12,4 

Lonen, salarissen en sociale lasten 
De samenstelling van deze post is als volgt: 

2017 	2016 
€ 	€ 

Lonen en salarissen 429.202 	436.981 
sociale lasten 60.410 	63.911 
pensioenlasten 34.471 	35.378 

524.083 	536.270 

ABAB Accountants B.V. 
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WNT-verantwoording 2017 Stichting Muziekschool Veenendaal 

Per 1januari is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting 
Muziekschool Veenendaal van toepassing zijnde regelgeving: Het algemeen WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Muziekschool Veenendaal is €181.000. Het 
weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de 
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening 
de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn 1,0 fte. 

Bezoldiging topfunctionarissen 

leidinggevende topfunctionarissen 

Functie(s) directeur a.i. directeur 
A.O.  

directeur 
Duur dienstverband in 2017 1/5 - 31/12 2017 1/1 - 31/8 2017 1/1 - 31/12 2016 

Omvang dienstverband (in fte) 056 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Ja Ja 

zoniet, langer dan 6 maanden 
binnen 18 maanden werkzaam ja nvt nvt 

Bezoldiging 
Beloning 62.800 48.047 67.165 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - 4.413 6.615 

Totaal bezoldiging 62.800 52.460 73.780 

Toepasselijk WNT-maximum 120.667 179.000 

Toepasselijk WNT-maximum interim le 6 maanden 80.640 

Toepasselijk WNT-maximum interim 2e 6 maanden 20.160 

Motivering indien overschrijding: 

In 2017 zijn er geen toezichthoudende topfunctionarissen. Het bestuur werkt op vrijwillige basis. 
Er is in 2017 een uitbetaling geweest aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband. 
Inzake het ontslag is er een transitievergoeding van €40.000 uitbetaald. 

Overige rapportage verplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige topfunctionarissen die in 2017 
een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere 
jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten 
plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op 
grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 

ABAB Accountants B.V. 
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Veenendaal, 25 April 2018 

Het bestuur 

K.A. Kloet 
Voorzitter 

A.H. Zwanenburg 
Penningmeester 

P. van Saane 
Secretaris 

H.P. Masselink 
Lid-Algemeen Bestuur 

B.G. Hoogendoorn 
Lid Algemeen Bestuur 

ABAB Accountants B.V. 

I r  

Voor  ide if icati oeleinen 
ABAB Accountants BV. 
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A BAB 
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Muziekschool Veenendaal 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Muziekschool Veenendaal te Veenendaal gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Muziekschool Veenendaal per 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de 
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 3l december 2017; 
2. de staat van baten en lasten over 2017; en 
3. de t elichting 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, het door de gemeente Veenendaal voorgeschreven controleprotocol en het controleprotocol WNT. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Muziekschool Veenendaal zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij  assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

- 	het bestuursverslag; 

- 	andere informatie zoals vereist door RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming  it  
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten ol 
fraude. 
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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 verslaggevingsstelse[ 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 gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of Fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

- 	het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 
Fouten of Fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

- 	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 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 continulteitsveronderstelling 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 continuiteit niet langer kan handhaven; 

- 	het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 

- 	het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de met  governance  belaste personen 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. 

Tilburg, 25 april 2018 

AFntantsV.  

W.J.C.J. Pullens RA 
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1 	Specificaties balans per 31 december 2017 

1.1 	Vlottende activa 

Debiteuren 
Het saldo is als volgt te specificeren 

31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 
debiteurensaldo einde boekjaar 122.103 136.078 
af: afboeking wegens mogelijke oninbaarheid 9.083 7.711 

113.020 128.367 

Specificatie voorziening dubieuze debiteuren 
stand begin boekjaar 7.711 6.284 

onttrekking -2.317 -239 

dotatie 3.689 1.666 

9.083 7.711 

Overige vorderin genen overlopende activa 
De overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren: 

31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 

te ontvangen rente 31 726 

overige overlopende activa 28.630 33.431 

subsidie wachtgeld 2.200 8.525 

subsidie Kunst Centraal 4.100 16.400 

nog te factureren omzet 24.940 - 

59.901 59.082 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren: 
31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 

Rabobank .006 428.060 407.183 

Rabobank .454 239.779 227.871 

ING bank 7.802 4.702 

Kas 156 220 

Kruisposten - - 

675.797 639.976 
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1.2 	Kortlopende schulden 

Crediteuren 
Het saldo is als volgt samengesteld: 

crediteuren 
Tussenrekening automatisch betalen crediteuren 

Crediteuren zijn volledig afgewikkeld 

Loonbelasting, volks- en werknemersverzekeringen 

Loonheffing afdracht 

Schulden terzake van pensioenen 

Pensioenpremie afdracht 

Overige schulden en over/opende passiva 
De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te-specificeren: 

Vooruit gefactueeerde lesgelden 
Resei'ering vakantietoeslag 
Personeelsvereniging 
Te betalen accountantskosten 
Te betalen reiskosten personeel 
Subsidie le kwartaal 
Reservering subsidie Kunst Centraal 
Overige overlopende passiva 

31-12-2017 	31-12-2016 

€ 	€ 
41.559 9.840 

41.559 9.840 

31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 
19.124 21.960 

31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 
71 0 

31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 
107.061 119.058 
23.857 25.459 

7.715 7.782 
-8.740 8.400 
2.513 3.551 

207.659 204.666 
15.823 - 

8.313 6.086 

381.681 375.002  
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2 	Specificaties staat van baten en lasten 

31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 
Opbrengsten lesgelden cursussen 
opbrengst lesgelden lang 226.164 238.631 

opbrengst lesgelden kort 28.099 35.584 

opbrengst ensembles 7.631 9.041 

overige opbrengsten lesgelden - - 

gezinskorting -1.440 -2.174 

korting tweede activiteit -155 -974 

260.299 280.108 

Opbrengsten subsidies 
exploitatie subsidie 728.531 722.070 

subsidie wachtgeld 2.200 8.525 

aanvulling S&C vanuit Muzen - 2.358 

subsidie S&C gemeente Veenendaal 88.357 35.999 
subsidie S&C Kunst Centraal 4.177 20.000 

823.265 	788.952  

Kosten activiteiten 
onderhoud muziekinstrumenten 5.155 2.655 
inkoop materialen muziekinstrumenten 550 604 

kosten lesmateriaal 42 256 
diverse kosten muziekles -8 55 
stemmen muziekinstrumenten 0 1.322 
overige kosten muziekinstrumenten 372 944 

innovatie 2.667 8.450 

8.778 14.286 

Overige baten 
opbrengst zaalhuur 8.211 8.363 
diverse overige opbrengsten 21.799 6.998 
verhuur muziekinstrumenten 3.736 5.293 
doorberkende administratie kosten 248 1.499 

bijdrage scholen 12.675 1.180 
opbrengst verkoop materiaal 100 188 
opbrengst verkoop muziekinstrumenten - - 

opbrengst optredens - - 

opbrengst voorstellingen/workshops 5.000 1.845 
bijdragen lesmateriaal - - 

tegemoetkoming lesgeld -524 -1.294 
opbrengst studeerkaart - 20 
opbrengst evenementen 1.000 362 

opbrengst sponsoring 650 - 

opbrengst School & Cultuur 10.925 10.772 

Afrekening facilitaire kosten Beheerstichting 

63.820 	35.226  
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31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 
Lonen, salarissen en scoiale lasten 

Lonen en salarissen 
bruto salaris docenten 181.275 189.525 
bruto salaris directie 88.047 67.165 
bruto salaris administratie 81.256 68.942 
bruto salaris huisvesting 49.709 48.339 
bruto salaris coördinatoren 29.644 25.983 
bruto salaris S&C 26.794 16.522 
bruto salaris wachtgeld 8.594 27.362 
premie ziekteverzuimverzekering 10.410 11.514 
mutatie voorziening vakantietoeslag -1.602 -1.760 
ontvangen ziekengeld -37.358 -16.611 
Doorberekening coördinatie uren S&C -7.567 

429.202 436.981 

Sociale lasten 
sociale lasten docenten 29.093 31.486 
sociale lasten directie 6.302 9.631 
sociale lasten administratie 13.075 11.589 
sociale lasten coördinatoren 4.728 4.289 
sociale lasten S&C 4.269 2.728 
sociale lasten huisvesting 2.369 2.486 
sociale lasten wachtgeld 574 1.702 

Ii1[s 

Pensioenlasten 
pensioenpremie docenten 15.681 16.463 
pensioenpremie directie 4.414 6.615 
pensioenpremie administratie 6.080 5.294 
pensioenpremie coördinatoren 2.714 2.407 
pensioenpremie S&C 2.481 1.510 
pensioenpremie huisvesting 3.101 3.089 

34.471 35.378 

Totaal lonen, salarissen en sociale lasten 524.083 536.270 
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31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 
Huisvestingskosten 
gas en elektra - - 

schoonmaakkosten 68 240 
besteding bestemmingsreserve huisvesting - - 

onderhoud alarm - - 

kosten afval - - 

kosten beveiliging 241 59 
overige belastingen/retributie - - 

overige huisvestingskosten 1.831 1.888 
teruggaaf energiebelasting - - 

onderhoud overige installaties - - 

huur gebouwen Spectrum 194.810 190.660 
facilitaire kosten Spectrum 44.598 50.517 

241.548 	243.364  

Verkoopkosten 
muzen  award  
jaarbrochure 3.247 2.040 
musical - - 

projecten divers 824 859 
publiciteit en promotie 0 2.657 
drukwerk 159 588 
kosten website 1.787 1.465 
advertenties 379 174 
onderzoek muziekschool - - 

manifestaties en open dagen 3.474 1.518 
representatiekosten 9 32 
BSO 250 - 

eind voorstelling ballet 6.179 208 
overige verkoopkosten - 27 
Muzendaal Klassiek - 133 
talentenklas 227 200 
blazersklas - - 

Big Band 307 1.039 
eindvoorstelling muziek - - 

kerstconcert 185 346 
kosten evenementen 2.058 4.453 
kosten School & Cultuur 64.883 37.336 
Besteding bestemmingsreserve S&C 11.034 - 

dotatie voorziening dubieuze debiteuren 3.689 1.666 

98.691 54.741 
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31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 
Overige personeelskosten 
reiskosten woon/werk onbelast 18.489 23.971 
cursuskosten 8.034 5.789 
besteding bestemmingsreserve Personeel & Organisatie 0 1.000 
freelance medewerkers 106.701 73.018 
bijdrage SFKV en Kunst Connectie 5.753 3.516 
uitzendkrachten docenten 663 713 
kantinekosten 488 706 
attenties personeel (lief en leed) 1.512 1.889 
reis- en verblijfkosten 3.549 3.131 
kosten Arbodienst 9.421 5.989 
bijdrage personeelsvereniging 4.726 1.873 
overige personeelskosten /parkeervergunning 1.000 1.000 
onbelaste uitkeringen -320 1.172 
diverse kosten ondernemingsraad 14 717 
kosten werving personeel 3.213 - 

freelance medewerker administratie 70.571 - 

vergoeding kantine kosten - -410 
vrijwilligers 63 387 
onbelaste uitkeringen (jubileum) - 50 

233.877 124.511 

Algemene kosten 
accountantskosten 16.533 16.583 
besteding bestemmingsreserve automatisering 1.637 15.804 
besteding bestemmingsreserve instrumentenfonds 1.775 3.244 
kosten salarisadministratie 5.471 7.753 
kosten software 13.356 13.910 
telefoonkosten 2.042 1.913 
verzekeringen 4.832 4.154 
besteding bestemming reservering jubileum 844 590 
contributies en abonnementen 2.626 1.606 
kopieerkosten 1.494 2.447 
onderhoud automatiseringsapparatuur 595 837 
portokosten 24 325 
kosten (juridische) adviezen 4.500 5.328 
overige advieskosten - 3.081 
besteding bestemmingsreserve vervanging inventaris 498 -252 
kantoorbenodigdheden 941 347 
boekingsverschillen -11 7 
bestuurs- en vergaderkosten - 293 
kosten kleine aanschaffingen automatisering - - 

overige algemene kantoorkosten - - 

onderhoud invantaris 497 499 
overige algemene kosten -1.909 -948 

55.745 77.521 
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31-12-2017 	31-12-2016 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
rente spaarrekening 
rente en bankkosten 
kasverschillen 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Bankkosten 
rente en bankkosten 
rente belastingdienst 

€ 	€ 

32 

101 

727 

- 

133 727 

31-12-2017 31-12-2016 

€ 	€ 

1.898 1.756 

1.898 1.756 
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