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1. Doelstelling 

 

De Stadsschouwburg Foundation heeft als doel de bevordering van het theater en 

culturele leven in de stad Utrecht. De stichting ondersteunt hiertoe de 

programmering van Stadsschouwburg Utrecht, investeert in het bereiken van jeugd 

en jongeren en ondersteunt verbeteringen aan en in het gebouw.   

Om de doelstelling te verwezenlijken is het bijeenbrengen van financiële middelen de 

hoofdactiviteit. Deze middelen worden verkregen door bijdragen van founders en 

partners. Er worden langdurige samenwerkingsverbanden gezocht en gevonden 

tussen de zakelijke markt, overheden en onderwijsinstellingen in Utrecht en 

omgeving. De Foundation biedt organisaties de kans om zich te profileren met het 

sterke merk Stadsschouwburg Utrecht. Door online en offline naamsvermelding, en 

door founders en partners de gelegenheid te bieden hun (zakelijke) relaties te 

ontmoeten op een locatie met culturele allure. Ook biedt de Foundation tijdens 

verschillende activiteiten en de jaarlijkse Foundersavond de founders en partners de 

mogelijkheid elkaar te ontmoeten en zo hun netwerk uit te breiden.  
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Naast de founders en partners ontvangt de Stadsschouwburg Foundation ook 

bijdrages van particulieren die een stoel geadopteerd hebben. De bijdragen van de 

stoeladoptanten worden aangewend voor de cultuureducatieopdracht van de 

schouwburg.  

De Stadsschouwburg Foundation is haar deelnemers bijzonder erkentelijk voor de 

bijdragen in 2021. Door de Covid 19 pandemie hebben we een deel van de 

tegenprestaties niet kunnen leveren. We hebben hiervoor veel begrip ontvangen van 

onze founders, partners en stoeladoptanten. Opvallend was dat in deze moeilijke tijd 

de steun onvoorwaardelijk bleek.  

2. Overzicht bijdragen 

 
Het resultaat van de bijdragen 2021 ten opzichte van de begroting is als volgt: 

 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2021 2021 2020 

 € € € 

    

Founders 98.925 99.000 98.813 

Partners 82.166 89.000 80.833 

 181.091 188.000 179.646 

Stoelenadoptie 27.525 5.000 26.750 

Donaties 27 0 234 

 208.643 193.000 206.630 

 

De bijdragen van founders en partners blijven iets achter op de begroting maar 

liggen in lijn met voorgaand jaar. De stoelenadoptie blijft succesvol, in 2021 hebben 

24 particulieren de stoelenadoptie meerjarig verlengd.  

 

Met alle founders en partners zijn accountgesprekken gevoerd. Vrijwel alle founders 

en partners waar de contractperiode van afliep hebben het contract gecontinueerd, 1 

partner heeft het partnerschap even gepauzeerd. Het doet ons goed om te zien hoe 

groot de betrokkenheid is bij de Stadsschouwburg Foundation. 

 

3. Projecten en activiteiten 

De Stadsschouwburg Foundation draagt bij aan bijzondere voorstellingen zoals 

bijvoorbeeld de kerstproductie. Door de diverse lockdowns zijn veel producties of 

geannuleerd of doorgeschoven. Daarom is er vanuit Stadsschouwburg Utrecht in 

2021 geen aanvraag gedaan voor een bijdrage in de programmering.  

De stoelenadoptanten dragen bij aan de ambitie van de schouwburg om alle 

schoolgaande kinderen in Utrecht minimaal 1x tijdens hun schoolloopbaan de 

schouwburg te laten bezoeken. Dit doet de schouwburg onder meer door de 

organisatie van schoolvoorstellingen. In 2021 hebben tussen de twee lockdowns 17 

schoolvoorstellingen plaats kunnen vinden waar 2.227 scholieren uit het basis- en 

voortgezet onderwijs naartoe zijn gegaan. Sinds 2021 financiert de Foundation ook 

het busvervoer naar deze voorstellingen. De bijdrage vanuit de Foundation aan 

educatie bedraagt € 6.989,- 
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Herijking Foundation 

We hebben de langdurige lockdowns, waarbinnen nauwelijks activiteiten mogelijk 

waren, mede aangewend om de Foundation te herijken. In dit traject hebben we ons 

laten begeleiden door bureau LVWB Advies. Samen met medewerkers van de 

schouwburg en in de laatste fase met het bestuur hebben we ons gebogen over de 

vragen wat goed gaat, wat beter kan en waar kansen liggen. We hebben hierbij de 

samenstelling van het ledenbestand, de tegenprestaties en het doel onder de loep 

genomen. Hieruit is een adviesrapport opgesteld met aanbevelingen. Er zijn twee 

hoofdthema’s geformuleerd: 

 

Bouwen aan verbinding: de schouwburg is een open huis, faciliteert de ontmoeting, 

legt verbinding tussen partijen in de stad en vervult een belangrijke 

maatschappelijke rol.  

 

Bouwen aan een bestendige toekomst: de schouwburg ontwikkelt vernieuwende en 

prikkelende concepten om meer divers en nieuw publiek te werven. 

Talentontwikkeling en educatie zijn het uitgangspunt. De organisatie opereert op een 

duurzame wijze vanuit een eigentijds gebouw.   

 

Deze twee thema’s leiden tot een cultureel maatschappelijk- en een innovatief 

profiel. Uit deze thema’s komen de geefdoelen tot stand. Deze doelen zijn: 

- talentontwikkeling en educatie (schoolvoorstellingen, ClubNU, HKU-Theaterpas, 

ontwikkeling Schouwburgacademie) 

- innovatie in de bedrijfsvoering (gevelprojectie, streaming, 

duurzaamheidsinvesteringen) 

- innovatie in de programmering voor nieuw publiek (bijvoorbeeld de 

kerstproductie en locatieprojecten) 

- maatschappelijke acties en samenwerking (kaarten voor minderbedeelden en 

statushouders, Welkom in Utrecht, stichting Met je Hart, stichting Vier het Leven 

en inzet van doven- en blindentolken) 

 

We streven naar een groei binnen 4 jaar van 21 naar 30 leden. Tot 30 leden blijft het 

mogelijk om met alle leden een warme relatie te onderhouden. Je verbindt je aan de 

Foundation omdat je: 

- goed wil doen en bijdragen aan cultuur 

- wil genieten, ontmoeten en inspiratie opdoen 

- voordeel en service wil hebben 

 

Met de tegenprestaties sluiten we hierop aan. Deze concentreren zich rondom 

ontmoeten, beleven, verdieping, uitwisseling en verbinding. We selecteren 

voorstellingen die aansluiten bij de voorkeuren en nodigen leden niet meer per 

definitie uit voor alle premières. We nodigen leden vaker uit om samen vooraf te 

dineren. We gaan in de toekomst kennissessies organiseren en programma’s voor de 

young professionals van de leden ontwikkelen. Naast een reguliere verbintenis via 

partnerbijdragen investeren we ook in partnerships waarin de samenwerking en 

uitwisseling centraal staat. Partners brengen dan bijvoorbeeld hun expertise in. 

Hierdoor creëren we meer divers ledenbestand met ook meer maatschappelijk 

georiënteerde organisaties.  
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Activiteiten 2021 

Net als in 2020 was ook 2021 onderhevig aan de grillen van corona, met veel 

beperkende maatregelen. Het jaar is gestart met een maandenlange lockdown, 

tussentijds was de schouwburg met veel beperkingen open, en het jaar sloot af met 

een nieuwe lockdown waardoor de kersproductie last-minute geannuleerd moest 

worden. We hebben ondanks dit pittige jaar ons best gedaan om de contacten met 

onze founders en partners warm te houden. 

Begin 2021 hebben wij een speciale Wijn & Spijs Home edition voor de founders en 

partners georganiseerd. De leden konden op deze manier thuis genieten van de 

gerechten uit de keuken van Zindering. In de uitnodiging voor deze speciale editie 

vertelden Lucia Claus en Joost Kok in een video over het wel en wee in de 

schouwburg in coronatijd. Bij het ophalen van het pakket in de schouwburg is 

iedereen warm onthaald door verschillende medewerkers van de schouwburg, zodat 

er toch nog sprake was van persoonlijk contact. 

De jaarlijkse Foundersavond is meerdere keren gepland en telkens geannuleerd. We 

waren blij dat we founders & partners in juni konden uitnodigen voor een avond 

tijdens ons eigen festival ‘De Buitenspelen’. Dit festival vond plaats in het 

Zocherplantsoen voor de schouwburg, waar voor het Eredivisie Beach Volleybal een 

coronaproof stadion was gebouwd. Na een diner in Zindering konden we vanaf het 

dakterras van het stadion genieten van de spetterende voorstelling van Ellen ten 

Damme. Deze mooie avond sloten we af met een geanimeerde borrel. 

In oktober hebben de leden een bijzondere voorstelling meegemaakt van ‘Mollen’ 

van Floris van Delft op station Utrecht Centraal. Vanaf de tribune boven de 

stationshal vormden de voorbijgaande reizigers nietsvermoedende figuranten. De 

acteurs bewogen zich onopvallend – of juist niet – tussen hen door. Founders en 

partners werden ontvangen met koffie en na afloop was er bij de borrel gelegenheid 

na te praten over deze bijzondere avond. 

Een aantal partners heeft gebruik gemaakt van de ruimtes in de schouwburg. Wijn & 

Stael Advocaten kon door de 1,5 meter maatregel geen grotere groepen op het eigen 

kantoor onderbrengen. Zij organiseerden trainingen in de Hekmafoyer die via live-

stream ook op kantoor van Wijn & Stael waren te volgen. Phoenix vond het na 1,5 

jaar corona belangrijk om hun cursisten een mooi cadeau te geven. In verschillende 

groepen heeft Phoenix maar liefst zes dagen de Blauwe Zaal en de Hekmanfoyer 

ingezet voor trainingen en een voorstelling van Lotte van den Berg. In Zindering 

werden de cursisten over de dag verspreid getrakteerd op smaakvolle lunches, high 

tea’s en diners. 

In juni is een nieuwsbrief verstuurd met informatie over De Buitenspelen, de start 

kaartverkoop en de viering van 80 jaar schouwburg. Daarnaast hebben de leden 

diverse berichten ontvangen met praktische informatie over het programma, het 

bestelproces en het tegoed aan kaarten. 

 

4. Financieel resultaat 2021 

 

Het resultaat beschikbaar voor doelstelling bedraag € 162.377 en is € 14.377 hoger 

dan begroot. De totale bijdragen ad € 208.642 zijn € 15.642 hoger dan begroot, 

voornamelijk doordat een groter aantal stoeladoptanten hun contract verlengden. 

 

De kosten voor founders en partners zijn vrijwel gelijk aan de begroting. Er zijn voor 

€ 21.482 entreekaarten afgenomen (2020 € -6.674).  
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In plaats van de Foundersavond zijn er kosten gemaakt voor de Wijn & Spijs Home 

Edition, de speciale ontvangst bij ‘De BuitenSpelen’ en ‘Mollen’, en de  

voorbereidende productiekosten voor de geannuleerde Foundersavond.  

De overige kosten zijn € 1.756 lager dan begroot. Hier was een wat ruimer bedrag 

opgenomen voor LVWB advies, de eindfactuur bleek lager.  

Het percentage tegenprestaties voor founders en partners in relatie tot de bijdrage 

bedraagt 19%, 6% onder het streefcijfer van 25% (2020: -2%).  

De rentebaten zijn sinds 2021 negatief door de negatieve rente op spaartegoeden. 

De kosten bedragen € 2.379, € 379 hoger dan begroot.  

Stadsschouwburg Utrecht heeft voor 2021 een aanvraag gedaan voor het busvervoer 

van de scholen, totaal € 6.989. Het nettoresultaat bedraagt € 155.387. Het bestuur 

besluit om dit nettoresultaat te storten in de algemene reserve. De reserve bedraagt 

na deze mutatie € 846.318. 

 

 

5. Organisatie 

 

De stichting Vrienden van de Stadsschouwburg Utrecht, handelend onder de naam 

Stadsschouwburg Foundation, volgt de principes van de Governance Code Cultuur. 

De statuten zijn ingericht overeenkomstig de code. Het bestuur heeft een rooster van 

aftreden opgesteld en werft nieuwe leden volgens een profielschets.  

Het bestuur is onbezoldigd. Vanwege de gevraagde betrokkenheid bij de schouwburg 

heeft het bestuur recht op 10 x 2 vrijkaarten voor het bijwonen van voorstellingen. 

Daarnaast worden de bestuurders uitgenodigd voor het bijwonen van voorstellingen 

waar alle founders en partners voor worden uitgenodigd. Belangenverstrengeling en 

tegenstrijdig belang worden voorkomen door de splitsing van de diverse functies 

binnen het bestuur. Een directielid van een partner of founder kan zitting hebben in 

het bestuur van de Foundation. Gezien de doelstelling van de stichting, het werven 

van gelden, is dit een gewenste situatie. Geworven gelden worden nimmer besteed 

aan organisaties of bedrijven van bestuurders.  

De Stadsschouwburg Foundation heeft de culturele ANBI status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Deze status geeft zowel de schenker als verkrijger fiscale 

voordelen, zoals extra giftenaftrek in de inkomstenbelasting en 

vennootschapsbelasting, als ook vrijstelling van schenk- en erfbelasting. 

 

In 2021 is het bestuur driemaal bijeen geweest, te weten op 19 januari, 16 juni en 

23 november. Daarbij zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

 

- Jaarverslag en jaarrekening 2020 

- Begroting 2022 

- Nieuwe strategie van de Stadsschouwburg Foundation 

- Statutenwijziging in het kader van Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

- Werving nieuwe founders en partners 

- Activiteiten voor founders en partners 

- Ontwikkelingen Stadsschouwburg Utrecht, waaronder gevolgen van de Covid-

19 pandemie.  

- Werving nieuwe bestuursleden 

- Aanvraag bijdrage van Stadsschouwburg Utrecht 
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In 2021 is mevrouw H. Luijten afgetreden en mevrouw K.A. Hüpler-Hebben 

aangetreden.  

 

Het rooster van aftreden is als volgt: 

 

De heer R. Schuddebeurs 

Voorzitter van 04-07-2019 tot 04-07-2023 

 

Mevrouw N.E. Meijer  

Secretaris van 14-10-2019 tot 14-10-2023 

Secretaris van 18-12-2017 tot 14-10-2019 

Bestuurslid van 14-10-2015 tot 18-12-2017 

 

De heer J.H. van der Velden 

Penningmeester van 18-12-2021 tot 18-12-2025 

Penningmeester van 18-12-2017 tot 18-12-2021 

 

Mevrouw K.A. Hüpler – Hebben  

Bestuurslid van 1-12-2021 tot 1-12-2025 

 

Mevrouw H.M. Luiten 

Bestuurslid van 18-12-2017 tot 19-01-2021 

 

De heer J. Peters 

Bestuurslid van 02-06-2020 tot 02-06-2024 

 

Vooruitblik 2022 

Het jaar 2022 is gestart in een lockdown die vanaf medio februari fasegewijs is 

losgelaten. Er zijn inmiddels evenementen geweest waar we de founders en partners 

hebben mogen verwelkomen. We hebben goede hoop dat we in 2022 veel meer 

activiteiten mogen organiseren. Het contact met alle founders en partners is hecht. 

Er zijn begin 2022 al weer meerdere contracten verlengd en er vinden regelmatig 

gesprekken met prospect plaats.  

 

Het jaarverslag 2021 is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 

11 mei 2022. 

 

Utrecht, 11 mei 2022      

 

 

 

 

De heer R. Schuddebeurs  

voorzitter  
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6. Begroting 2022 

 

 

Voor het jaar 2022 worden de volgende resultaten verwacht:  

 
 

 

 2022 

 € 

BATEN  

  

Bijdragen founders en partners 162.000 

Stoelenadoptie 22.000 

 184.000 

  

LASTEN  

  

Tegenprestatie founders en partners 45.000 

Foundersavond 10.000 

Kosten stoelenadoptie 1.000 

Algemene kosten 5.000 

 61.000 

  

Bijdrageresultaat 123.000 

  

Rente -3.500 

   

  

Beschikbaar voor doelstelling 119.500 

  

Bestemming schouwburg 119.500 

  

Exploitatiesaldo 0 
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JAARREKENING 2021 
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7. BALANS PER  31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming) 

 

 

 
 

   31-12-2021   31-12-2020 

   €   € 

ACTIVA       

       

Vorderingen       

Debiteuren 1. 2.413   46.831  

Belastingen 2. 2.373   0  

Overige vorderingen 3. 0   163  

   4.786   46.994 

       

Liquide middelen 4.  922.639   744.403 

       

   927.425   791.397 

       

       

PASSIVA       

       

Eigen vermogen 5.      

Algemene reserve   846.318   690.931 

       

       

Kortlopende schulden       

Crediteuren 6. 1.166   9.730  

Nog te betalen kosten 7. 3.661   3.100  

Belastingen 8. 0   4.689  

Overlopende passiva 9. 76.280   82.946  

   81.107   100.466 

       

   927.425   791.397 
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8. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
 

 
 

  realisatie  begroting  realisatie 

  2021  2021  2020 

  €  €  € 

BATEN       

       
Bijdragen founders en partners 10. 181.091  188.000  179.646 

       
Bijdragen wervingsacties 11. 27.552  5.000  26.984 

          

  208.642  193.000  206.630 

       
LASTEN       

       
Kosten founders en partners 12. 35.155  34.000  -2.854 

       
Kosten wervingsacties 13. 1.515  1.000  1.313 

       
Algemene kosten 14. 7.216  8.000  8.972 

          

  43.887  43.000  7.432 

       
Bijdrageresultaat  164.756  150.000  199.198 

       
Rente  -2.379  -2.000  13 

          

       
Beschikbaar voor doelstelling  162.377  148.000  199.211 

       
Bijdrage Stadsschouwburg Utrecht  6.989  148.000  0 

          

Resultaat na bijdrage  155.387  0  199.211 

       
Mutatie bestemmingsreserve  0  0  0 

       
Resultaat na bestemming  155.387  0  199.211 
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9. KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021 
(volgens de indirecte methode) 

 

 
 

 

 

   2021   2020 

   €   € 

       

Resultaat voor rente (na bijdrage) 157.766   199.198 

       
Aanpassingen in 
werkkapitaal      

Mutatie vorderingen   42.209   -12.719 

Mutatie schulden en overige passiva -19.359   -26.231 

   180.616   160.249 

       

Rente   -2.379   13 

       

Mutatie liquide middelen    178.237   160.262 

       

Liquide middelen per 01-01  744.403   584.140 

Mutatie boekjaar   178.237   160.262 

Liquide middelen per 31-12  922.639   744.403 
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10. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 

Algemeen 

 

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het 

verslagjaar niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en 

passiva of baten en lasten gesaldeerd. 

 

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn exclusief omzetbelasting. 

 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 

aanvaarde grondslagen, zoals verwoord in hoofdstuk C1 Kleine Organisaties-zonder-

winststreven van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

rechtspersonen. 

 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is vermeld. 

 

De vlottende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend 

met het risico op oninbaarheid. 

 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van 

de stichting. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 

Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de lasten. De baten en 

lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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11. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 

 2021  2020 

 €  € 

1. Debiteuren    

Debiteuren regulier 0  41.106 

Debiteuren stoelenactie 2.413  5.725 

 2.413  46.831 

Er is geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen.    

    
2. Belastingen    

Nog te ontvangen omzetbelasting 2.373  0 

    

3. Overige vorderingen    

Nog te ontvangen rente 0  13 

Nog te ontvangen bedragen 0  150 

 0  163 

    

4. Liquide middelen    

Rekening courant 462.469  534.245 

Deposito's 460.170  210.158 

 922.639  744.403 

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.   

    
 

5. Eigen Vermogen    
 

    
 

Algemene reserve    
 

01 januari 690.931  491.720 
 

Mutatie lopend boekjaar 155.387  199.211 
 

31 december  846.318  690.931 
 

     

    
 

6. Crediteuren 1.166  9.730 
 

    
 

7. Nog te betalen kosten    
 

Nog te betalen accountantskosten 3.175  3.100 
 

Nog te betalen rente 486  0 
 

 3.661  3.100 
 

    
 

8. Belastingen    
 

Nog te betalen omzetbelasting 0  4.689 
 

    
 

9. Overlopende passiva    
 

Vooruitontvangen sponsoring 76.280  82.946 
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12. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
 
 

 2021  2020 

 €  € 

    

10. Bijdragen founders en partners 181.091  179.646 

    

11. Bijdragen wervingsacties    

Stoelenadoptie 27.525  26.750 

Donaties 27  234 

 27.552  26.984 

    

12. Kosten founders en partners    

Foundersactiviteiten 9.962  700 

Voorstellingen kaarten 21.482  -6.674 

Zaalhuur 2.225  2.525 

Overige kosten founders en partners 1.486  595 

 35.155  -2.854 

    

Kosten in % van bijdragen founders en partners 19%  -2% 

    

13. Kosten stoelenactie    

Naamplaatjes 1.515  1.313 

    

Kosten in % van bijdragen stoeladoptanten 6%  5%  

   

14. Algemene kosten    

Bankkosten 270  246 

Verzekeringen 600  726 

Accountantskosten 3.175  3.000 

Overige kosten 3.171  5.000 

 7.216  8.972 
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13. OVERIGE GEGEVENS 

 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 

 

 

Voorstel resultaatbestemming 

 

Het resultaat na bijdrage aan Stadsschouwburg Utrecht bedraagt € 155.387,-  

Het bestuur stelt voor dit toe te voegen aan de algemene reserve.  

 

 

  



 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 
Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg Utrecht 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 11 tot en met 17 opgenomen jaarrekening 2021 van 
Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg Utrecht te Utrecht 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 Vrienden van de Stadsschouwburg 
Utrecht op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1) de balans per 31 december 2021; 

2) de staat van baten en lasten over 2021; en 

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen. 

 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
Controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg Utrecht 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 verslag van het bestuur; 

• de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine 
Organisaties zonder winststreven is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen 
bevat. 
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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 de andere informatie, waaronder het verslag 
van het bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-
Richtlijn C1 Kleine 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 met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder 
winststreven.  
 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- 
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de instelling haar activiteiten 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 materiele 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. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 
 
Hilversum, 10 juni 2022 
 
KAMPHUIS & BERGHUIZEN     
Accountants/Belastingadviseurs 
 
 
 
 
T. Wagenaar AA   



Bijlage bij de controleverklaring: 
 
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: 

• 

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 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar 
activiteiten 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 instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

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

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

 
Wij communiceren met de 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. 
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