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Reflectie op resultaat
Geen festivals organiseren en toch een goed 
resultaat halen. Het was mogelijk dankzij de 
Rijksoverheid, het Fonds Podiumkunsten, het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het 
Mondriaan Fonds, de Provincie Fryslân en 
natuurlijk ons donerende publiek. Onder de 
streep staat daardoor een exploitatieresultaat van 
316.135 euro. Met de enorme steun van publiek en 
overheid hebben we in 2020 ons team overeind 
kunnen houden en op nieuwe manieren vorm en 
inhoud gegeven aan de doelstelling om artiesten 
een podium te bieden. Van het resultaat nemen 
we 300.000 euro mee als bestemmingsreserve 
covid voor 2021 om in alle onzekerheid een 
programma te ontwikkelen en op te starten. 16.135 
euro gaat naar de Algemene Reserve.

Jaarrekeningen

Stichting Great Wide Open heeft de volgende doelstelling: 

De Stichting Great Wide Open heeft zich ten doel gesteld activiteiten te organiseren 
waarbij verschillende disciplines worden gecombineerd – zoals muziek, beeldende kunst 
en film – in een bijzondere omgeving en voor verschillende generaties. Duurzaamheid 
en duurzaam samenwerken zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een 
verrijking van het culturele veld en bij te dragen aan het publieksbereik voor niches, 
talent, ontwikkelingen en thema’s, zowel kunstbreed als maatschappelijk. De stichting 
laat niet alleen jong en oud in aanraking komen met verrassende combinaties van 
cultuurdisciplines, maar biedt ook een leeromgeving waarbinnen een groot aantal 
stagiaires en vrijwilligers kan proeven van het cultureel ondernemerschap.

2020 was door de uitbraak van het coronavirus een bijzonder jaar. De gebaande paden en 
wegen waar de muziek en de bekende podiumkunsten sturend zijn voor de programma’s, 
liepen dood. Het kon en het mocht allemaal even niet. Dat ‘even’ duurde het hele jaar. Toch 
kunnen we zeggen dat de stichting het weinige dát mogelijk was heeft ingezet om haar 
doelen te bereiken. Voor artiesten is gezocht naar nieuwe mogelijkheden om zich toch te 
tonen, waaronder een volwaardig tijdschrift maken, schrijverskampen en podcasts pro-
duceren. Alle activiteiten die in 2020 zijn georganiseerd ondersteunen de bovenstaande 
doelstellingen. 
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Balans

De balans wordt gepresenteerd als balans 
na resultaatbestemming, in de door het 
Fonds Podiumkunsten verplichte vorm. Als 
we bij de activa kijken, dan zien we dat de 
debiteurenstand nog verder is geslonken 
per einde 2020. Dit komt doordat er vanaf 
2018 een actiever beleid op is gevoerd. 
Verder zien we dat het liquiditeitspositie flink 
verstevigd is. Dit houdt directe verband met 
het resultaat. 

Aan de passivazijde staat de 
bestemmingsreserve covid van 300.000 
euro en een toename van het eigen 
vermogen met het resultaat van 16.135 
euro. De bestemmingsreserve is ontstaan 
dankzij de eenmalige steun van het Fonds 
Podiumkunsten in verband met corona. In 
augustus 2020 ontving de Stichting Great 
Wide Open eenmalig 680.800 euro steun 
vanuit het steunpakket deel 1 voor de 
culturele sector van het ministerie van OCW. 
Van dit bedrag is meer dan de helft in 2020 
uitgegeven, maar een groot deel is ook 
bestemd voor programma’s in 2021. 

De bestemmingsreserve covid van in 
totaal 300.000 euro bestaat afgerond 
uit onderstaand lijstje. Dit bevat vooral 
nieuwe activiteiten die voor een groot deel 
aanvullend zijn op de reguliere exploitatie bij 
een reguliere festivaleditite. 
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Twee schrijvers-, en opnamekampen op Vlieland
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Organiseren activiteit in Tolhuistuin

Ontwikkelen van mobiele festivalkeuken: Keukenkaravaan

Vergunningen opstart 2021

Personeel opstart 2021

Duurzaamheidsambities 2021 vormgeven samen met Lab Vlieland

‘De Blik Vooruit’, een inhoudelijk gesproken woordprogramma over kortere voedselketens in het algemeen 

Hi Lo ontwikkelen van een beeldende kunstmanifestatie
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Exploitatierekening

De exploitatie van 2020 staat naast de normbegroting van het Fonds Podiumkunsten 2017-2020 in het 
verplichte format. Het resultaat uit 2019 staat rechts. 

Baten 

De totale baten in 2020 zijn grofweg de helft van 
2019 door het wegvallen van opbrengsten uit 
tickets en horeca. Bezoekers hebben hun tickets 
allemaal kunnen restitueren en kregen daarbij 
de mogelijkheid om een deel of het geheel te 
doneren. Het resultaat daarvan is te zien in post 
6a, waar 159.720 euro staat. Hiervan is grofweg 
50.000 euro van Het Vuurtoren Genootschap, de 
rest zijn vrije donaties van ons publiek. 
Als we de baten van boven naar 
beneden doorlopen, zien we bij punt 2 de 
sponsoropbrengsten van 32.000 euro staan, dit 
betreft 30.000 euro van Rederij Doeksen en 2000 
euro van Brand. 
De horecaopbrengsten van 17.076 euro zijn 
opbrengsten uit de verkoop van De Doos 
in september, een inhoudelijk project om 
zichtbaarheid te geven aan onze partners, de 
cateraars en de brouwers. De overige directe 
inkomsten bij 3e bestaan voornamelijk uit de 
doorbelaste productiekosten van 49.050 euro 
voor het project Dorpshosten, dat we uitgevoerd 
hebben in opdracht van de gemeente Vlieland. 
Verder is hier 7000 euro opbrengst van het Iepen 
Meanskipfûns van de Provincie Fryslân geboekt 
van het Kampeertuintjes-project.
6c betreft een bijdrage van 10.000 euro van 
het Prins Bernhard Cultuur fonds. 6e, overige 

inkomsten uit private middelen, bestaat in 
totaal uit 44.704 euro. Hiervan is 4813 euro een 
opbrengst van De Zomer Komt Thuis Box en 
39.892 euro is geboekt onder bijzondere baten. 
Dit bestaat uit een optelling van onder andere 
8000 euro afboeking op mogelijke oninbare 
debiteuren uit 2019 die toch betaalden, 4000 
euro coronabijdrage vanuit RVO, 5000 euro 
aflossing op de lening aan Lab Vlieland, en een 
lijst met diverse reserveringen die te hoog waren 
ingeschat in de loop der jaren, zoals Buma, 
campingvouchers en afvalkosten. 
Bij punt 8 zien we in totaal 818.301 euro 
overheidssteun, dit is de geïndexeerde 
vierjarensubsidie van het Fonds Podiumkunsten 
en de 680.000 coronasteun van OCW. 
Bij 11b zien we 54.000 euro bij de publieke fondsen 
staan, dit is 15.000 euro van het Mondriaan 
Fonds en 35.000 euro van het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie. Hier staat ook nog 4000 
euro bij het Mondriaan Fonds in een andere 
regeling, namelijk die voor kunstenares Marjolijn 
Boterenbrood die een voorstudie doet voor 
mogelijk werk in 2021. Deze bijdrage moet nog 
afgerekend worden met het fonds bij het sluiten 
van de jaarstukken. 

In totaal komt dit op 1.244.157 euro aan baten in 
2020. 
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Lasten

Als we de lastenkant van de exploitatierekening 
over 2020 bekijken, dan zien we dat de 
beheerslasten fiks lager uitvallen ten opzicht van 
2019. Dit komt vooral doordat er geen inkoop 
voor merchandise en horeca gedaan hoefde te 
worden. Andere vaste lasten zoals het kantoor en 
de opslag zijn juist iets verhoogd in verband met 
verhuizing. 
Bij de activiteitenlasten zien we logischerwijs dat 
de locatiekosten aanzienlijk lager zijn. Toch is hier 
nog 60.000 euro geboekt. Dit betreft voor 46.000 
euro inkoop voor door te belasten zaken voor 
het project Dorpshosten en nog een aantal kleine 
productionele zaken, zoals het kampement op 
Stortemelk. 
4b, de overige programmakosten à 84.380 euro 
bestaan uit de kosten voor Here Comes the 
summer, de Kampeertuintjes en het kamp van 
S10. 

Bij 4c, de marketingkosten, zien we een 
opvallende stijging van 100.000 euro. Die wordt 
veroorzaakt door de posten De Uitzending à 
67.000 euro en Het Tijdschrift à 33.000 euro. 
Verder is de ontwikkeling van een nieuwe website 
à 20.000 euro hierin opgenomen. 
De overige materiële kosten bij 4e bestaan 
voornamelijk uit kosten voor de kaartverkoop, 
waarbij we meerkosten hebben moeten maken 
zodat de ticketprovider de kaarten terug kon 
storten en de bedragen retour kon sturen naar 
ons publiek. 

Dan komen we bij de activiteitenlasten personeel. 
Hier zien we bij punt 5a dat deze ongeveer gelijk 
zijn gebleven. Dit komt doordat we de keuze 
hebben gemaakt nagenoeg iedereen te betalen 
met het overheidsgeld. Hiermee investeren we in 
de voor ons zo belangrijke infrastructuur, namelijk 
ons team en onze mensen. Zonder team geen 
festival. 

Punt 5b, de uitkoopsommen en honoraria, is fiks 
lager dan in 2019 omdat we geen regulier festival 
konden organiseren. Hier is toch nog 61.472 
euro uitgegeven aan artiesten- en boekingsfees. 
Ook hier is gekozen om alle artiesten uit de 
Benelux die we hadden vastgelegd voor de 
festivals van 2020 toch 100% te betalen met de 
overheidssteun. 
Bij punt 5c, de overige uitkoopsommen en 
programmaonderdelen, zien we een bedrag van 
67.280 euro staan. Dit bestaat uit de Kunstroute, 
De Kolder, De Jeugd, film en duurzaamheid. 

Los van bankkosten en een kasverschil van 7 euro 
komen we dan op een bedrag van 1.244.157 euro 
aan lasten. 

Dit brengt ons tot een resultaat van 316.135 euro, 
wat vooral te danken is aan het genereuze eerste 
steunpakket van het ministerie van OCW.

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring  
d.d. 16 maart 2021



9 

Lasten

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring  
d.d. 16 maart 2021



10 

Toelichting op de exploitatierekening ten 
opzicht van Fonds Podiumkunsten format

Het Fonds Podiumkunsten kent een 
rapportagemodel waarbij gekeken wordt naar 
de begroting die leidend was op het moment 
van indienen. De wereld van de popmuziek en 
festivals is zeer dynamisch, dit verklaart soms 
grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 
die is opgesteld in het voorjaar van 2016. In 
deze toelichting wordt ervoor gekozen om 
alleen afwijkingen van meer dan 10% van tekst 
en uitleg te voorzien. In 2020 gold dit voor alle 
posten, omdat het jaar vanwege de coronacrisis 
onvergelijkbaar is met voorgaande jaren. We 
bespreken hier alleen de hoofdposten. Aan de 
batenkant zien we dat de opbrengsten 33% 
lager liggen dan de normbegroting, en grofweg 
50% lager dan vorig jaar. De publieksinkomsten 
liggen 81% lager dan de normbegroting en de 
totale baten aan subsidies ruim 400% hoger. Een 
logische verklaring aangezien we geen evenement 
konden organiseren en door de 

overheid op allerlei manieren zijn gesteund. 
Aan de lastenkant zien we dat de kosten 29% 
lager liggen dan de normbegroting en 49% 
lager dan in 2019. We zien dat de beheerslasten 

58% lager liggen in coronatijd ten opzichte 
van de normbegroting en de activiteitenlasten 
45%. Alle kosten zijn dus gedaald, maar de 
programmakosten het minst. 
.

Eigen inkomsten quote EIQ
De eigen inkomsten zijn in 2020 wezenlijk anders 
omdat er geen tickets verkocht konden worden, 
er geen eigen horeca is gedraaid en er geen 
fysieke festivals zijn georganiseerd. Toch is er 
door de stichting nog 321.856 euro opgehaald 
aan donaties, bijdragen van Het Vuurtoren 
Genootschap, sponsoring en verkopen van De 
Doos en Het Tijdschrift. Hiermee komt de EIQ 
voor 2020 op 26%. Ondanks de crisis nog binnen 
de norm van de beschikking. Onder normale 
omstandigheden had deze net, zoals voorgaande 
jaren, rond de 89% gelegen. 
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Kansen en bedreigingen

Als we over bedreigingen praten, had niemand 
kunnen voorzien wat er nu is gebeurd. De 
uitbraak van de pandemie die ervoor zorgde 
dat evenementen en festivals niet door konden 
gaan, was niet te voorzien en de gevolgen niet te 
overzien. We zijn nu een jaar verder en zien vanuit 
die realiteit natuurlijk weer nieuwe kansen, maar 
ook bedreigingen. Dat laatste zit onder andere 
in het aanbod van talent; bestaan er straks nog 
wel voldoende bands en willen die nog spelen 
voor de gages zoals we die vóór 2020 kenden? 
Of zijn ze inmiddels gestopt met muziek maken 
en werken ze in de pakjesdienst omdat daar nog 
wél geld te verdienen valt? Ditzelfde geldt voor 
zzp’ers en organisatietalent op allerlei plekken in 
de organisatie. 

Voor iedereen is werken voor de Stichting Great 
Wide Open een neventaak. Dit moet dus gebeuren 
naast een betaalde baan, die velen vinden in 
dezelfde sector. Van veel freelancers horen 
we dat bij die andere opdrachtgevers klussen 
wegvallen. Of die andere opdrachtgevers krijgen 
geen of minder overheidssteun, waardoor ze 
niet zo ruimhartig voor hun team kunnen zorgen 
als Stichting Great Wide Open dat kon doen. 
Binnen de stichting zien we daardoor veel zzp’ers 
afzwaaien, wat een punt van zorg is. We proberen 
hieraan te werken door kleine opdrachten te 
blijven verstrekken en veel kleinere dingen te 
organiseren. Daarnaast blijven we het team actief 
wekelijks betrekken door korte updates. We lezen 
hier straks meer over als we het hebben over de 
kansen. 
Ook onderdeel van de bedreigingen is het huidige 
juridische kader van de Coronawet. Zolang de 
verlengde tijdelijke noodmaatregel actief blijft, 
is het onmogelijk een evenement of festival te 
organiseren, tenzij de burgemeester daar op 

lokaal niveau vanaf durft te wijken. Het is nog 
zeer onduidelijk welke routekaart er gaat komen 
voor festivals, zodat we weer evenementen 
kunnen organiseren. Recent heeft de organisatie 
deze zorgen ook direct aan minister Ingrid van 
Engelshoven van OCW kunnen uiten. 

Toch hebben we, vanuit de mild zoete afdronk van 
de dingen die we in 2020 wél voor elkaar hebben 
weten te krijgen op tv en online en aan dozen en 
boxen en tijdschriften, een ambitie uitgesproken 
om voor 2021 meer te focussen op ‘live waar 
dat kan’. En als het niet lukt om mensen samen 
te brengen in grote groepen, dan misschien 
wel in kleinere. En de ambitie om door het jaar 
heen ook meer te doen stond in 2020 ook al op 
papier, maar wordt nu steeds meer ingevuld en 
geconcretiseerd. Dit resulteert in mooie kleine 
pareltjes, zoals schrijverskampen, een mobiele 
keukenwagen, podcasts, kunst in de buitenlucht, 
een heel klein podium in het bos. En misschien 
kunnen die losse kleine pareltjes op een bepaald 
moment ook wel weer tot een groter sieraad 
gesmeed worden. Of we dat sieraad in 2021 een 
festival of een evenement mogen gaan noemen, 
weten we nu nog niet. Daarvoor moet er nog wel 
wat gebeuren, maar vooralsnog zien we vooral 
kansen om kleinere dingen op te pakken en 
hiermee te gaan bouwen aan hopelijk iets groters 
in 2021. 
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Naam Functie Aantreden Zittend tot en met

Margriet van Kraats Voorzitter 03-02-2009 Heden

Henk Eigenbrood Penningmeester 04-07-2012 31-05-2020

Jan van der Veen Secretaris 03-02-2009 Heden

Cor Schlösser Bestuurslid 06-07-2011 Heden

Kees Terwisscha van 
Scheltinga Bestuurslid 26-06-2017 Heden

Janke Brands Penningmeester 01-06-2020 Heden

WNT-tabel

De tabel hieronder geeft een overzicht van de bestuursleden voor de 
verplichte WNT-tabel (Wet Normering Topinkomens) die in het jaarverslag 
thuishoort, ook wel de tabel met topfunctionarissen met een bezoldiging van 
1700 euro of minder.
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Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn twee langlopende huurcontracten van 
30.000 euro ten behoeve van de opslag en 
het kantoor die jaarlijks opzegbaar zijn met 
een opzegtermijn van 3 maanden. Bij Stichting 
Tolhuistuin huren we kantoorruimte en zijn we 
mede programmamakers voor 1600 euro per 
maand. Op Vlieland huren we bedrijfsruimte 
bij Podium Vlieland voor 10.800 euro per jaar. 
Daarnaast is er voor vier jaar zekerheid van de 
subsidie van de gemeente Vlieland en Stichting 
Recreatiebelangen Vlieland voor 80.000 euro. 

Algemeen

Bij het opmaken van deze jaarrekening is Richtlijn 
640 van de Jaarverslaggeving nageleefd, en 
zijn voor zover van toepassing de voorschriften 
van het handboek Verantwoording Meerjarige 
Festivalsubsidie 2017-2020 van het Fonds 
Podiumkunsten gevolgd.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden in de balans 
opgenomen voor de aanschaffingswaarde 
verminderd met de daarover berekende lineaire 
afschrijvingen op basis van de economische 
levensduur. Bedrijfsmiddelen waarvan de 
aanschafwaarde minder dan 2500 euro is, worden 
niet geactiveerd.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde, en tegen het licht gehouden en waar 
nodig voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Algemene reserve
Hier is geen sprake van een fondsverplichting 
voor het Fonds Podiumkunsten. Er is een 
bestemmingreserve opgebouwd voor een 
slechtweerscenario, zodat het festival in zo’n 
geval nog aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Schulden en overlopende passiva
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat 
hieruit blijkt welk deel vrij besteedbaar is en welk 
deel is vastgelegd.

Indien aan een deel van het eigen vermogen een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven 
dan gezien de doelstelling van de organisatie 
zou zijn toegestaan, dan is dit deel verantwoord 
als vastgelegd vermogen. Deze beperking in 
het bestedingsdoel kan door het bestuur van de 
stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze 
beperking door derden is opgelegd, dan wordt 
dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In 
de toelichting worden het bedrag en de beperkte 
doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. 
Ook de reden van deze beperking en alle overige 
voorwaarden die door de derden zijn gesteld, 
worden vermeld.

Indien de beperking zoals bedoeld in de 
vorige alinea niet door derden maar door 
het bestuur is aangebracht, wordt het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen 
aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als 
bestemmingsfonds). In de toelichting worden het 
bedrag en de beperkte doelstelling van iedere 
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het 
bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt 
vermeld.

Alle vermogensmutaties worden in de staat 
van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die 
worden gedekt uit bestemmingsreserves en 
bestemmingsfondsen worden eveneens in de 
staat van baten en lasten verantwoord.
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Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is 
het nodig dat de leiding van de instelling zich 
over verschillende zaken een oordeel vormt en 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien 
het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaand jaar.

Grondslagen voor de exploitatierekening

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen 
de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten 
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Subsidieverstrekkers

Subsidies zijn een belangrijk onderdeel van de 
inkomsten van Stichting Great Wide Open. De 
gemeente Vlieland heeft voor 2019-2022 een 
subsidie van 40.000 euro vastgelegd die gematcht 
wordt door Stichting Recreatiebelangen Vlieland 
voor hetzelfde bedrag. Provincie Fryslân heeft een 
tweejarige regeling toegekend voor 2019 en 2020 
van 50.000 euro. Tot slot geniet het festival steun 
van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 
2017-2020. De overige subsidies van bijvoorbeeld 
VSB, Mondriaan Fonds en overige kleinere private 
fondsen worden jaarlijks aangevraagd. Alle 
subsidies zijn ingezet ten behoeve van het plan en 
het doel dat bij de aanvraag beoogd is. 

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld op basis van 
de veronderstelling van continuïteit. Bestuur 
en directie van Stichting Great Wide Open 
hebben op basis van de uitkomsten van 2019, 
de vermogenspositie, de begroting voor 2020 
en de meerjarig toegekende subsidies geen 
aanleiding te veronderstellen dat de continuïteit 
op enigerlei wijze in het geding is. Stichting Great 

Wide Open is voor de financiering van activiteiten 
mede afhankelijk van subsidies. Belangrijke 
subsidiegever is het Fonds Podiumkunsten Deze 
subsidiegever hanteert een vierjaarsperiode 
voor het toekennen van bijdragen. De huidige 
periode loopt af op 31 december 2020 en er is 
een toezegging voor de periode 2021-2024. Naast 
het Fonds Podiumkunsten is er een structurele 
subsidierelatie met de Provincie Fryslan over 
dezelfde vier jaren en voor de komende twee jaren 
is er structurele zekerheid vanuit de gemeente 
Vlieland voor 80.000 samen met Stichting 
Recreatiebelangen Vlieland. Het bestuur van 
mening dat er geen onzekerheid van materieel 
belang ten aanzien van de continuïteit van de 
organisatie aanwezig is.

Vennootschapsbelasting

Stichting Great Wide Open is van mening dat 
over het behaalde exploitatieresultaat in 2020 
geen vennootschapsbelasting verschuldigd 
is. Stichting Great Wide open heeft in 2020 
steun van het ministerie van OCW ontvangen 
(uitvoerend orgaan: Fonds Podiumkunsten) voor 
de ‘instandhouding van vitale onderdelen in de 
Nederlandse culturele infrastructuur’, omdat 
het deel uitmaakt van de culturele infrastructuur 
in Nederland. Voor deze tegemoetkoming zijn 
doelen meegegeven door het ministerie van 
OCW om te zorgen voor de instandhouding van 
deze infrastructuur. De stichting heeft geen 
winstoogmerk en een ANBI-status. Dit betekent 
vervolgens dat zij van mening is dat de ontvangen 
aanvullende bijdrage bestemd voor het overeind 
houden van de vitale infrastructuur voor resultaat 
en om die reden, voor de resultaatbepaling voor 
oa vennootschapsbelasting, buiten beschouwing 
gelaten dient te worden. 

Bovendien staan ons diverse fiscale faciliteiten ten 
dienste. Om die reden is geen belastinglast in de 
jaarrekening opgenomen.
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Resultaatbestemming

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het 
verschil tussen het totaal der baten en het totaal 
der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in 
de staat van baten en lasten toegerekend aan 
de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de 
toerekening wordt een bestendige gedragslijn 
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt 
gehouden met de aan een periode toe te rekenen 
bedragen die in een andere periode zijn of worden 
ontvangen dan wel betaald. Opbrengsten worden 
alleen verantwoord als ze voldoende zeker gesteld 
zijn. Verplichtingen en verliezen worden verwerkt 
zodra ze bekend worden, mits voor de afwikkeling 
ervan uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
de omvang betrouwbaar kan worden geschat.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming 
is aangewezen, worden afzonderlijk in de 
(toelichting op de) staat van baten en lasten 
verwerkt onder vermelding van de aard van de 
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar 
niet volledig zijn besteed, worden de nog niet 
bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende 
bestemmingsreserve(s) respectievelijk 
bestemmingsfonds(en). Een onttrekking 
aan bestemmingsreserve respectievelijk 
bestemmingsfonds wordt als besteding (last) 
verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien 
aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk 
bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel 
daaruit wordt geput, wordt deze mutatie op de 
volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat 
van baten en lasten wordt bepaald inclusief het 
overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde 
van de baten en lasten met een bijzondere 
bestemming. Onder de staat van baten en lasten 
wordt vervolgens de specificatie opgenomen van 
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden 
posten van het eigen vermogen.
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Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfslaten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in dit rapport 
weergegeven in euro’s.

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

Het bestuur van Stichting Great Wide Open heeft de conceptjaarrekening en het concept van het 
inhoudelijk verslag van 2019 per e-mail ontvangen op 4 maart 2021. De vaststelling van de jaarrekening 
heeft plaatsgevonden in de bestuursvergadering van 16 maart 2021.

Aldus getekend door het bestuur van Stichting Great Wide Open:

Datum          ……………………

Plaats         ……………………

Margriet van Kraats  Voorzitter     ……………………

Jan van der Veen   Secretaris    ……………………

Janke Brands   Penningmeester    ……………………

Cor Schlosser   Algemeen bestuurslid   ……………………

Kees Terwisscha   Algemeen bestuurslid   ……………………
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