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Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2O2O van Stichting Vrienden van de

Verkadefabriek te's-Hertogenbosch.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van de

Verkadefabriek te's-Hertogenbosch beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2O2O;

2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting, waarin zijn 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 diént weer te geven, in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder
winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afiruijkingen van

materieel belang als gevolg van 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,

waaronderle N-ederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële oveaichten'
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling

zodanig 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 huishouding, het

uitvoeren van cijferanályses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de

verkregen informatie.

An independent member of Baker Tilly
lnternational



G bakertitly

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht ztln aanzienlijk beperkter dan

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen

getóuw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van

de Verkadefabriek per 31 december 2O2O en van het resultaat over 202O.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid

Met vriendelijke groet,

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

drs. M. de Rouw RA

An independent member of Baker Tilly
lnternational 3t17 Accountantsverslag 2020
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STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
,S-HERTOGENBOSCH

BESTUURSVERSLAG

2O2O is een jaar dat zich heefi gekenmerkt door Corona. Het culturele leven is voor een groot gedeelte

tot stilstand gekomen. Dat beperkte ook de activiteiten van de Vrienden van de Verkadefabriek
aanzienlijk.

Eind 2019 werd het Raad van Toezicht model veranderd in een klassiek bestuursmodel. Hans Cox nam

afscheid als voozitter, maar bleef beschikbaar als Vriendenwerver, Rico Niesten nam zijn plaats als
voorzitter in. Heleen Herbert en Marc Bozon traden toe als lid van het bestuur.

Het bestuur kwam (grotendeels in virtuele vergaderingen) een aantal malen bij elkaar. Belangrijkste

onderwerpen op de agenda waren:
-vergroting van het aantal vrienden;
-versterking van de band met de vrienden (ook in tijden van Corona);
-toekenning ondersteuning Verkadefabriek voor realisatie van Studio Tramkade.

Kobussen en partners nam afscheid wegens verkoop van het bedrijf. Behaviour Change trad toe als
vriend. De andere vrienden beseften dat hun steun juist in deze tijden van groot belang was en

continueerden hun vriendschap. Een bijzondere, eenmalige donatie ontvingen we van Charles River die

deze extra gift deed om ons te ondersteunen.

Er konden in 2020 geen vriendenavonden met voorstelling georganiseerd worden vanwege de

beperkende maatregelen. Via videoboodschappen en mails hebben we de contacten onderhouden. Ook

vriendengesprekken konden doorgaan, mits toegestaan in alle beperkende maatregelen. Met nieuwe

directies is steeds contact gezocht.

De vrienden van de Verkadefabriek besloten voor 2O2l financieel bij te dragen aan de realisatie van

Studio Tramkade, een gratis werkplek voor jonge culturele professionals in 's-Hertogenbosch. Ook werd

de avondeditie ondersteund.

Bij diverse gelegenheden van de verschillende vrienden sprak de directeur over de aanpak en opzet van
dé VerkadeÍabr'rek. Veel vrienden maakten in de eerste maanden van 2O2O nog gebruik van de diensten

van de Verkadefabriek in de vorm van zaalruimte, technische ondersteuning en organisatorische kennis.

Gevolgen Corona
Ons vérmogen stelt ons in staat de gevolgen van Corona op te vangen en een moeilijke periode te

overbruggen. Daarmee komt het voortbestaan van de Vrienden van de Verkadefabriek ook in 2021 niet

in gevaar.

Bestuur
Dhr. R. Niesten (voorzitter sinds juli 2020)
Mevr. H. Herbert
Dhr. M. Bozon
Dhr. B van der Els (voorzitter Verkadefabriek)
Mevr. Lonneke Wijnhoven
Dhr. H Cox (afgetreden voorzitter juli2020)

Directeur
J. van der Putten (directeur Verkadefabriek)
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STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

Vrienden in 2020
ABlnbev
Adr. Heinen
Behaviour Change (nieuw)
Canon
Charles River
Cinop
Coffr
de Koekjesfabriek BV
Enexis
Has
Heijmans
Hermes
Hevo
Koning Willem I College
Rabo bank
Schoongewoon
Van den Udenhout
Van lersel Luchtman

Het eigen vermogen wordt beschikbaar gehouden voor een mogelijke aankoop van het pand en verdere

ondersteuning van de Verkadefabriek in de toekomst. De pandemie in het voorbije jaar heeft tevens

aangetoond hoe belangrijk het is om voldoende weerstandsvermogen beschikbaar te hebben waarmee

de Verkadefabriek in onverhoopte omstandigheden gesteund kan worden vanuit de Vrienden van de

Verkadefabriek.

23 juni 2O21,'s-Hertogenbosch]v
Jan van der Putten (directeur)
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STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
,S-HERTOGENBOSCH

BALANS PER 3í DECEMBER 2O2O

(n a voorstel re sulta atbeste m mi ng)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 1

Overige vorderingen en overlopende 2
activa

Liquide middelen

Totaal activazijde

31-12-2020 1-12-2019
€

784

840.O72

€ €€

3 921.214

921.214 840.856

8117 Beoordelingsverklari ng afgegeven



STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

PASS'YA

STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserve

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten
Schulden ter zake van belastingen en 5
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende 6
passiva

4

€

1.622

768

33.413

€

885.411

35.803

€

12.931

32.539

31-',|2-2020 -12-2019
€

795.386

45.470

840.856Totaal passivazijde 921.214

9t17 Beoordelingsverklari n g afgegeven



STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2O2O

Biidragen van Vrienden 7
Lasten
Organisatiekosten 8
Kosten verleende diensten sponsors
Ondersteuning culturele activiteiten

Som der bedrijfslasten

2020 2019
€

2.680
6.587

€

99.273

9.267

€

2.814
26.283
20.000

êE

95.431

49.097

Exploitatie resultaat

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Batig saldo

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve

9

90.006

19

46.334

46.409

46.409

75

90.025

90.025

10117 Beoordelingsverklari n g afgegeven



STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vrienden van de Verkadefabriek is feitelijk en statutair gevestigd op Boschdijkstraal45,5211
VD te's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 17198322-

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Vrienden van de Verkadefabriek bestaan voornamelijk uit het bevorderen

van de belangen van StichÍng Verkadefabriek, voornamelijk door het inzamelen van geldmiddelen bij

(overheids)-iÀstellingen, ondernemingen en particulieren teneinde de Stichting Verkadefabriek te

ondersteunen, in de ruimste zin des woords.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

en áe stellige uitsprakèn van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640, die is uitgegeven door de Raad

voor de Jaàrverslaggeving. De directie van de stichting stelt geen begroting op. Om deze reden is in de
jaarrekening geen vergelijking met de begroting opgenomen'

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste venarerking gewaardeerd tegen de reêle waarde van de tegenprestatie.

Vorderinlen worden ná eerste venruerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. lndien geen

sprake iJvan (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde

van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde

overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde

van de vérwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten

gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde'

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële wgardg. 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.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zt1 zijn ger ealiseerd.

11t17 Beoordelingsverklaring afgegeven



STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
.S-HERTOGENBOSCH

Verstrekte subsidies en giften

De bijdragen Vrienden bestaan uit de opbrengst van aan derden over het verslagjaar in rekening

gebrachte sponsorgelden exclusief omzetbelasting.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.

12117 Beoordelingsverklari n g afgegeven



STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

I Vorderingen
Onder de vorderingen zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan één jaar'

31-12-2020 31-12-20'19
€

2 Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Nog te ontvangen rente

765
19

784

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

3 Liquide middelen
Rabobank

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

PASSIVA

4 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

Stand per31 december

921.214 840.072

2020 2019
€ €

795.386
90.025

748.977
46.409

765

885.411 795.386

Er wordt een bestemmingsreserve aangehouden voor het bevorderen van de belangen van Stichting

Verkadefabriek.

13117 Beoordelingsverklaring afgegeven



STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
.S-HERTOGENBOSCH

KORTLOPENDE SCHULDEN

5 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

6 Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen van Vrienden
Nog te betalen Verkadefabriek
Nog te betalen kosten

31-12-2020 -12-2019
€ €

768

28.805
2.958
1.650

30.87í

1.668

33.413 32.539

14t17 Beoordelingsverklaring afgegeven



STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
.S-HERTOGENBOSCH

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7 Bijdragen van Vrienden
Bijdragen van Vrienden
Overige inkomsten

8 Organisatiekosten
Accountantskosten
Lidmaatschappen en bijdragen
Bankkosten

9 Andere rentebaten en sooÉgel'ljke opbrengsten
Overige rentebaten

's-Hertogenbosch, 23 iuni 2021
Stichting Vrienden van de Verkadefabriek

Ondertekening:

mevrouw H.G. Herbert de heer R. Niesten

mevrouw L. Wijnhoven de heer M.J.E. Bozon

19

de heer L.J.T. van der Els

2020 2019
€

89.273
10.000

€

95.431

99.273 95.431

1.650
974

56

1,700
1.045

69

2.680 2.814

75
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STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
.S.HERTOGENBOSCH

OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN DE WINST

ln de statuten is niets bepaald ten aanzien van de winstbestemming.

Bij ontbinding of vereffening dient een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting besteed te

worden overeenkomstig het doel van de stichting.

17t17 Beoordelingsverklaring afgegeven


