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Beoordelingsverklaring
van de onafhankelijke accountant
Aan de Raad van Toezicht en de directie van Stichting Kennemer Theater
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Kennemer Theater te
Beverwijk beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-enverliesrekening 2019 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor
Jaarverslaggeving C1 “kleine organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 2400, “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling dusdanig
plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens, alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die welke worden uitgevoerd in het kader van een controleopdracht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Kennemer Theater per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met Richtlijn voor Jaarverslaggeving C1 “kleine organisaties zonder winststreven”.

Benadrukking informatieverschaffing over continuiteit in de jaarrekening

Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting Kennemer Theater. In het bestuursverslag (op pagina 5
van deze jaarrekening) en in de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten (op pagina 10
van deze jaarrekening, alinea ‘informatieverschaffing over continuiteit’), zijn de omstandigheden
alsmede de plannen en maatregelen van de directie om met deze gebeurtenissen en omstandigheden
om te gaan, toegelicht. Ook geeft de directie aan dat het op dit moment niet goed mogelijk is om in
te schatten welke invloed het Coronavirus heeft op de (toekomstige) financiële prestaties en financiële
positie van Stichting Kennemer Theater. Het bestuur heeft in deze alinea ook gemotiveerd aangegeven
dat zij geen twijfels heeft over de continuiteit van de stichting tussen heden en de komende twaalf
maanden. Op basis van het vorenstaande is de jaarrekening opgesteld op basis van
continuïteitsveronderstelling.
Alkmaar, 14 mei 2020
Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Was getekend: B.P.M. Veerman AA
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Bestuursverslag
Het jaar 2019 was voor Kennemer Theater een goed jaar. Onze gasten hebben het Kennemer Theater
in groten getale bezocht. Wij kijken hier met tevredenheid op terug.
We hebben in 2019 wederom bouwwerkzaamheden gehad. Dit keer in de aangrenzende ruimte aan de
zijde van de Trijntje Kemphaanstraat. Wij huren daar een klein gedeelte bestemd voor met name
amateurartiesten, die in mei en juni de ruimte gebruiken als extra kleedruimte.
In 2019 bezochten meer bezoekers onze professionele podiumkunsten.
De Youtubers en Vloggers weten ons theater te vinden. Nieuwe ‘theatermensen’ met nieuw publiek.
Nienke Plas en Fred van Leer hebben aflopen jaar voor een uitverkochte grote zaal het publiek
vermaakt. Ze zijn allebei een groot succes, Plas met meer dan 380.000 volgers en Fred van Leer
vooral zeer aanwezig op tv, in programma’s als Say yes tot the dress en zijn workshops. Er is duidelijk
vraag naar, dus wij nodigen hen van harte uit in ons theater te komen optreden.
In 2019 heeft de horeca beter gedraaid dan begroot. De verfrissing van de foyer heeft hier zeker aan
bijgedragen. We hebben in 2019 het eerste volle jaar gedraaid met de nieuwe foyer.
In 2019 is gestart met het in kaart brengen van de wensen behoeften op het gebied van kunst en
cultuur in de gemeente Beverwijk. In september 2019 vond de aftrap plaats met de diverse culturele
instellingen in Beverwijk. Op basis van de uitkomst is in 2020 in opdracht van de gemeente een
onderzoek gestart naar de wenselijkheid en haalbaarheid van verhuizing van het theater naar een
nieuw cultureel centrum in het Stationsgebied. Naast dit scenario wordt het scenario “Blijven op het
Kerkplein onderzocht”, het zogenaamde 0-scenario, waarbij onderzocht welke investeringen zijn
benodigd voor een toekomstbestendig theater.
2019, de eerste mensen werden besmet in Wuhan met het Covid-19 virus….
We kunnen een prachtig verhaal afsteken, maar de gebeurtenissen in 2020 met betrekking tot het
virus heeft enorme impact op het hedendaagse maatschappelijke leven. Zo ook in de culturele sector.
We moeten nu met 50% van de kennis, zoals Mark Rutte citeert, ook voor het Kennemer theater
100% inzetten op de best mogelijke beslissingen. Wij zijn al vanaf 13 maart 2020 gesloten voor het
publiek en het theater blijft in ieder geval gesloten tot 1 juni 2020. Alle professionele- en
amateurvoorstellingen zijn geannuleerd. Wij hebben de nodige maatregelen genomen, teneinde deze
periode door te komen. Het is duidelijk dat er landelijk een enorm gat in de bodem van het culturele
leven is geslagen. Wij hebben met de gemeente Beverwijk afgesproken, dat de huurbetaling tot juli
wordt opgeschort. Wij zijn in overleg of de huur mogelijk wordt gekort of kwijtgescholden. De subsidie
uitbetaling voor het jaar 2020 wordt voortgezet door de gemeente Beverwijk, uiteraard zonder eisen
van tegenprestaties. Verder hebben we de NOW-regeling aangevraagd, naar verwachting worden
hiermee de loonkosten deels gecompenseerd, voor een periode van in ieder geval 3 maanden. De
branchevereniging (VSCD) staat de leden bij en behartigen onze belangen voor zover zij kunnen. We
gaan met de gehele sector gezamenlijk een ticketregeling hanteren. De slogan: ‘Bewaar je ticket,
geniet later’ is ingezet. Kan een voorstelling niet worden verplaatst worden naar een nieuwe datum,
dan krijgt de klant het aankoopbedrag terug in de vorm van een voucher. Daarnaast blijft de
mogelijkheid bestaan het geld terug te vragen, zie hiervoor de website:
https://www.bewaarjeticket.nl/regeling. Deze regeling is tot stand gekomen tezamen met het
ministerie OCW, Economische Zaken en de ACM in deze uitzonderlijke situatie. We zijn van mening
dat het op dit moment zeer lastig in te schatten is wat het werkelijke financiële effect van het
Coronavirus zal zijn. Het is uitermate onzeker hoe lang de crisis duurt en de steunmaatregelen worden
voortgezet. Inmiddels is publiek bekend dat 1,5 meter regel ook na 1 juni mogelijk wordt verlengd. De
branche staat voor een uitdaging. Wij hebben geen twijfels over de continuïteit voor het komende jaar,
dankzij de steunmaatregelen en de tot en met heden gevormde buffer.
Het resultaat beliep in 2019 € 13.701 negatief tegenover een negatief resultaat van € 92.781 in 2018.
Het resultaat is ‘positiever’, doordat de kosten van de upgrade van de foyer, in 2018 voor een groot
deel ten laste van de exploitatie zijn gebracht. Totaal € 102.880. Het ‘genormaliseerde’ resultaat 2018
zou dan uitkomen op een bescheiden resultaat van € 9.219. Vergeleken met het ‘genormaliseerde’
resultaat van 2018 is het exploitatieresultaat 2019 dan circa € 23.000 lager uitgekomen, totaal 1,3%
van de lasten van 2018 en 0.7% van de totale begrote lasten 2019. Het resultaat is geheel onttrokken
aan de overige reserves.
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Het eigen vermogen beliep per ultimo 2019 € 218.950 tegen € 232.651 per einde 2018.
Toelichting baten:
In 2019 was het totaal aan baten van de organisatie € 1.942.278 (2018: € 1.820.509). Ten opzichte
van voorgaand jaar € 121.769 hoger. De hogere opbrengst is voornamelijk toe te wijzen aan de stijging
van de omzet Podiumkunsten met €65.699. Met name het gevolg van een toename van het aantal
verkochte kaarten en iets minder geannuleerde voorstellingen dan in 2018. De horecaomzet is
gestegen met € 39.310. Dit betreft voornamelijk een stijging van de non-alcoholische drankenomzet,
maar ook de keukenomzet is verdubbeld. De marge op de keukenomzet is weliswaar marginaal. In
2019 een heel jaar met verbouwde foyer gedraaid. Meer bedrijfsfeesten, mensen blijven langer
nazitten etc.
Ten opzichte van de begrote baten € 1.844.000 is het realisatieverschil positief (€ 98.000). We
hebben een hogere opbrengst dan geraamd op de podiumkunsten. In het verleden hebben we deze
post steeds te optimistisch bepaald en vanaf 2018 lager ingezet. Nu zijn de bezoekersaantallen in
stijgende lijn. De horecaomzet is boven verwachting, dit overtreft onze verwachtingen.
Toelichting lasten:
In 2019 was het totaal aan lasten € 1.955.891 (2018: € 1.913.315). De genormaliseerde lasten in 2018
zouden na aftrek van de verbouwingskosten van de foyer € 1.811.315 bedragen. Ten opzichte van
2018 zijn de lasten dan afgerond €144.000 hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere
kosten podiumkunsten ad € 75.000 en hogere personeelskosten, doch lager dan begroot. In het
verleden lukte het nog een positieve marge te behalen op de inkoop van voorstellingen, maar dat
wordt langzamerhand een utopie. De afwijking van de marge op podiumkunsten t.o.v. de begroting is
gering. In de begroting wordt rekening gehouden met een negatieve marge van € 3.000. Werkelijk
beloopt de marge op de podiumkunsten € 23.000 negatief. Voorts is er een stijging waar te nemen op
de bedrijfskosten ad € 14.000. Dit zijn onder meer de kosten van inhuur advies in verband met
sponsorwerving en het opzetten van een vriendenclub en hogere energielasten.
Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke kosten aanzienlijk hoger ad € 111.000. Het grootste
gedeelte is toe te rekenen aan de overschreden kosten voor podiumkunsten. De kosten volgen het
volume van de omzet (€ 89.000). Voorts zijn de bedrijfskosten € 14.000 hoger dan begroot, met
name de kosten voor sponsorwerving en energielasten zijn daarvan de oorzaak.
Tot slot
Wij blijven positief, meer kunnen we niet doen. Wij hopen dat we tezamen met alle
samenwerkingspartners, artiesten, impresariaten, sponsoren, medewerkers, vrijwilligers en Raad van
Toezicht, zo snel als mogelijk verder kunnen. Wij danken de gemeente Beverwijk dat zij achter ons
blijven staan en verder kijken in de toekomst. Zij gaan door met hun plannen en onderzoek het
theater voort te zetten waar dan ook in Beverwijk. Het belangrijkste is dat we allen gezond blijven en
dat er mooie voorstellingen plaatsvinden na deze hectische periode.
Rob Spannemaker,
Directeur-bestuurder
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Jaarrekening 2019
Balans per 31 december 2019
na resultaatbestemming

Actief

31 december 2019
€

31 december 2018

€

€

€

VASTE ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

155.101

179.975

14.391

11.952

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen:
Debiteuren

30.046

46.429

Belastingen en premies sociale verzekeringen

24.558

12.283

Overige vorderingen en overlopende activa

32.486

16.841

Liquide middelen

Passief

87.090

75.553

536.426

511.302

793.008

778.782

31 december 2019
€

31 december 2018

€

€

€

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

198.147

198.147

Overige reserves

20.803

34.504

Langlopende schulden

218.950

232.651

-

-

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

79.029

72.354

15.231

14.802

479.798

458.975
574.058

546.131

793.008

778.782
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Staat van baten en lasten over 2019
Realisatie

Begroting
2019

Baten

€

Realisatie

2019
€

2018
€

Podiumkunsten

726.245

666.000

660.546

Horeca

272.917

240.000

232.690

67.844

60.000

66.054

119.666

95.000

116.224

360

10.000

1.058

Educatieve activiteiten

11.029

18.000

12.192

Sponsorbijdrage en giften

14.190

25.000

18.828

730.027

730.000

712.917

1.942.278

1.844.000

1.820.509

Podiumkunsten

758.352

669.000

683.645

Horeca

250.197

242.000

339.517

92.516

85.000

90.937

9.600

16.000

5.350

455.609

462.000

422.458

55.444

47.000

50.784

334.173

323.000

320.624

1.955.891

1.844.000

1.913.315

(13.613)

-

(92.806)

(88)

-

25

(13.701)

0

(92.781)

-

-

-

(13.701)

-

(92.781)

Café D'entree
Sociaal culturele verhuur
Commerciële verhuur

Subsidie
Totaal baten
Lasten

Café D'entree
Educatieve activiteiten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totale lasten

Exploitatieresultaat

Financiële baten en lasten
Resultaat voor belastingen

Belastingen

Resultaat
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Resultaatbestemming
Onttrekking bestemmingsreserves
Toevoeging aan
bestemmingsreserves
Mutatie bestemmingsreserve
Mutatie Overige reserves

(9.665)

(118.135)

9.665

25.354

0

(92.781)

(13.701)

0

(13.701)

(92.781)

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Het bestuur en directie stellen voor het totale negatieve exploitatiesaldo € 13.701 over het boekjaar 2019 te
onttrekken aan de overige reserves. Dit voorstel is als zodanig reeds verwerkt in de jaarrekening van de stichting.
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemeen
Activiteiten
Stichting “Stichting Kennemer Theater” h.o.d.n. Kennemer Theater is feitelijk en statutair gevestigd te Beverwijk en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41222540. De activiteiten van Stichting Kennemer Theater
bestaan uit het bijdragen aan en het bevorderen van:
• Het leefklimaat
• de maatschappelijke cohesie en attractiviteit van
• de ontmoetingsmogelijkheden in een gastvrije en stimulerende omgeving
ten behoeve van de bevolking van Beverwijk en de Noordelijke IJmond
Informatieverschaffing over continuïteit
De Stichting Kennemer Theater heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit
heeft lopend 2020 al geresulteerd in een forse omzetdaling. Het theater is vanaf 12 maart 2020 tot in ieder geval 1
juni 2020 gesloten. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie tot
in ieder geval 1 juli 2020 het hoofd te bieden. Zo is de gemeente Beverwijk bereid de huurverplichting op te schorten
en de subsidie betalingen voort te zetten. Voorts zijn er nadere richtlijnen door de branchevereniging (VSCD)
uitgewerkt omtrent de geannuleerde theaterkaarten. De geannuleerde kaarten tot 1 juni worden mogelijk in de
vorm van een voucher aan de klant geretourneerd. Deze optie wordt ondersteund door de minister, maar is
afhankelijk van goedkeuring door de ACM. De annuleringskosten c.q. garantiesommen van de artiesten komen voor
rekening van de impresariaten, hetgeen voortvloeit uit de mantelovereenkomst van de VSCD. Tevens wordt gebruik
gemaakt van de NOW-regeling, waarbij een besparing op de loonkosten wordt gerealiseerd. Derhalve is de
jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. De directie maakt een voorbehoud, want het is
op dit moment zeer lastig in te schatten wat het werkelijke financiële effect van het coronavirus zal zijn. Het is zeer
onzeker hoe lang de crisis zal gaan voortduren en hoe lang eventuele steunmaatregelen worden voortgezet. Het
bestuur van Stichting Kennemer Theater heeft geen twijfels over de continuïteit voor het komende jaar, dankzij de
steunmaatregelen en de tot en met heden gevormde buffer.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “Kleine Organisatieszonder-winststreven”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
In de grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat zijn in vergelijking met voorgaand jaar geen
wijzigingen aangebracht.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
Primaire financiële instrumenten
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost
onder de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’.
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Voorraden
De voorraden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs en vervolgens gewaardeerd tegen kostprijs
of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is beschikbaar voor besteding aan de doelstellingen van de stichting maar heeft
eveneens de functie van buffer voor onverwachte tegenvallers.
De bestemmingsreserve door het bestuur bepaald is het deel van het besteedbaar vermogen dat door het bestuur
van de stichting voor speciale projecten is bestemd.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Inkoopwaarde van de omzet
De inkoopwaarde van de omzet omvat de direct aan de in het boekjaar geleverde goederen en verleende diensten
toe te rekenen inkoopwaarden en gemaakte kosten.
Lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiele vaste activa is in 2019 als volgt:
Inventaris
Boekwaarde per 1 januari 2019
Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2019

Theaterstoelen

Totaal

102.710

77.265

179.975

32.819

-

32.819

135.529

77.265

212.794

30.942

26.751

57.693

104.587

50.514

155.101

De afschrijvingspercentages van de inventaris bedragen 10, 20 en 33 1/3 procent.
Vlottende activa
Voorraden
De voorraden betreffen:
- horecavoorraden
- theatertechnische voorraad zoals kleurfilters, theaterlampen etc.
- theaterbonnen

Vorderingen

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Nominaal per balansdatum

34.046

47.429

af: voorziening voor oninbaarheid

(4.000)

(1.000)

30.046

46.429

24.558

12.283

24.558

12.283

536.426

511.302

536.426

511.302

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Liquide middelen
Liquide middelen ter vrije beschikking
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Eigen vermogen
2019

2018

Overige reserves
€

€

Vrije besteedbare vermogen:

Balans per 1 januari
Bij: uit resultaatbestemming
Balans per 31 december

34.504

34.504

(13.701)

-

20.803

34.504

Bestemmingsreserves

Resultaatbestemming 2019

Buffer

Stoelenplan

Reserve

Totaal

toekomst
bestendig
theater
Balans per 1 januari
Onttrekkingen

150.000

-

48.147

198.147

-

9.665

-

9.665

Toevoegingen

9.665

9.665

Saldo onttrekkingen en
toevoegingen

-

-

-

-

Balans per 31 december

150.000

-

48.147

198.147

Buffer
De doelstelling is een buffer van minimaal € 150.000 na te streven teneinde bij tegenvallers de continuïteit te
waarborgen.
Stoelenplan
In 2019 zijn de ontvangen giften specifiek bestemd voor de investering van de stoelen aan de bestemmingsreserves
toegevoegd. De afschrijving van de stoelen, voor zover toereikend, wordt uit de betreffende reserves onttrokken.
Reserve toekomst bestendig theater
De reserve is gevormd met als doel het toekomst bestendig houden van de theaterfaciliteit in de ruimste zin van het
woord.
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Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Loonbelasting en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies

14.992

14.802

239

-

15.231

14.802

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting en vakantiedagen
Kaartverkoop
Overige

31-12-2019

31-12-2018

€

€

48.000

51.000

342.726

323.003

89.072

84.972

479.798

458.975

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
• Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichting van onroerende zaken bedraagt totaal
€ 146.472, waarvan € 135.977 loopt tot 1 januari 2021 en € 10.495 jaarlijks per 1 januari wordt voortgezet
voor een periode van 1 jaar.
• Het jaarlijks bedrag uit hoofde van de leaseverplichting bedraagt € 7.668. De resterende looptijd ultimo
2019 is 3 maanden.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Realisatie

Realisatie
2019

€

2018
€

Subsidies

Gemeente Beverwijk

730.027

712.917

De subsidievoorwaarden, van de Algemene Subsidieverordening 2016 d.d. 12 mei 2016, van de
gemeente Beverwijk, zijn van kracht op de subsidieverstrekking 2019. Daarnaast dienen de activiteiten
van het Kennemer Theater, aan te sluiten op de Cultuurvisie 2016-2019 van de gemeente Beverwijk.
De subsidie is tot en met 2018 definitief vastgesteld. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt.
Lasten
2019

2018

Personeelskosten

€

€

Lonen en salarissen

444.285

422.392

Sociale lasten

97.437

94.162

Pensioenlasten

41.907

39.670

Uitzendkrachten

51.227

57.777

(210.766)

(220.548)

31.519

29.005

455.609

422.458

Doorberekende personeelskosten horeca
Overige personeelskosten

Bij het Kennemer Theater waren gedurende het boekjaar gemiddeld 12 FTE werknemers in dienst (2018: 12 FTE)
De beloning van de directie is conform de Richtlijnen bezoldiging theaterdirecties mei 2019 van de
werkgeversvereniging Nederlandse Podia op basis van 36 uur per week. Er zijn geen overige vergoedingen en/of
voorzieningen van toepassing
Toelichting pensioenlasten
De stichting heeft een pensioenregeling afgesloten met de Stichting pensioenfonds Zorg en Welzijn. De opgebouwde
aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van kostendekkende
premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie is voorwaardelijk; er
is geen recht op indexatie.
Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft het Kennemer Theater bij een tekort in het fonds geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
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Afschrijvingen op materiële en
immateriële vaste activa

2019
€

2018
€

Afschrijvingskosten

57.692

53.032

Doorberekende afschrijvingskosten Cafe D' Entree

(2.248)

(2.248)

55.444

50.784

2019

2018

Overige bedrijfskosten
€

€

De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd

Huisvestingskosten

259.009

250.672

75.165

69.952

334.173

320.624

Algemene beheerskosten

De huisvestingskosten kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:
Huur onroerende zaken

139.042

143.512

Overige huisvestingskosten

136.899

128.252

Doorberekende huisvestingskosten

(16.932)

(21.092)

259.009

250.672

De algemene beheerskosten kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:
2019
€
Drukwerk en kantoorbehoeften

2018
€

8.328

5.900

Communicatiekosten

17.469

13.779

Externe kosten

21.370

21.605

Overige kantoor- en algemene kosten

27.998

28.668

75.165

69.952

2019

2018

Financiële baten en lasten
€
Rente Rabobank rekeningen

€
(88)

25

(88)

25
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Beverwijk, 16 april 2020
Raad van Toezicht van Kennemer Theater:
De heer W.P.M. Boots, voorzitter
De heer G.T.J. Bruijnse, penningmeester
De heer T. Van Honk
De heer M. Sonnevelt
Directie:
De heer R.S. Spannemaker, directeur-bestuurder
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