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Bestuursverslag



 
 
 
 
Voorwoord 
 

“Hoe langer een zaal leeg staat, hoe groter de belofte die in haar woont” 
Jan Beuving 

 
2021 
 
Een jaar waarin er wederom veel onvoorspelbaar was.  
 
Wat kan, wat mag, wanneer en hoe?  
 
De lockdowns volgden elkaar op en de mogelijkheden werden drastisch beperkt. We 
werkten met een korte termijnplanning, reageerden op de actualiteit en pasten ons aan, 
maar werden enorm op de proef gesteld wat betreft onze motivatie en vermogen om 
positief te blijven.  
 
Dat maakte dat ons team, het publiek en de makers wat van elkaar vervreemdden. Er was 
soms weinig perspectief en de dagelijkse praktijk was onzeker, nog los van de fysieke risico’s.  
Toch zijn we doorgegaan, want we voelden ook de verantwoordelijkheid om de steun die we 
kregen waard te zijn en we bleven overtuigd van het feit dat we een deel van de oplossing 
konden zijn.  
 
We hebben ook in 2021 gedaan wat er mogelijk was. We hebben makers de ruimte gegeven 
om te presenteren, maar vaak konden we hen alleen laten repeteren, monteren en hopen 
op publiek in onze zalen. We probeerden contact te houden met elkaar en onze omgeving. 
We benutte het Openluchttheater Vrouwenhof met heel veel artiesten en gasten, die weer 
konden genieten. Al was het op 1,5 meter afstand.  
 
We onderzochten de noodzaak voor een traject diversiteit & inclusie. Simone, onze 
programmeur werd aandacht functionaris voor dit project. Verder verrichten we zelf 
technisch onderhoud. We hoopten op betere tijden waarin er weer onverwachte 
ontmoetingen in onze zalen en foyer konden gaan plaatsvinden. Noodzakelijke 
ontmoetingen om te kunnen spreken van een leefbare samenleving.  
 
We bleven overtuigd van het nut en de noodzaak van onze theaters. We voelden de 
meerwaarde op momenten dat het kon, maar smachtten de meerderheid van de tijd naar 
permanente, veilige en volledige opening.  
 
Dit jaarverslag 2021 laat ons de achtbaan waarin we zaten, herbeleven.  
 
 
 



 
Toelichting afwijkingen tussen werkelijke cijfers in de jaarrekening en de begroting 2021.  

 
- Toevoeging van Vrouwenhof. Zie je terug in verhoging huisvestingskosten waar een 

subsidie vanuit de gemeente en vanuit het fonds tegenover staat. 
- Ontvangen TVL en NOW, hierdoor behoorlijk resultaat.  
- Door sluiting en minder bezoekersaantallen per voorstelling verlies op voorstellingen. 

Gedekt door subsidie uit SKIP fonds. 
- Door sluiting minder inkomsten op de verhuur en minder sponsorinkomsten. Maar 

ook minder opbrengsten die vasthangen aan kaartverkoop, zoals theatertoeslag. 
- In 2020 reorganisatie doorgevoerd hierdoor zijn in 2021 personele kosten lager. 

Vanaf september 2021 personele bezetting weer op orde.  
- Huisvestingskosten hoger dan begroot, doordat we voorstellingen verplaatst hebben 

naar het Vrouwenhof.  
 
Tot slot spreek ik hierbij mijn waardering uit voor alle medewerkers van het Kring team die, 
ondanks de moeilijke situatie, niet bij de pakken neer zijn gaan zitten. Niet alleen zijn er dus 
nog tal van voorstellingen geprogrammeerd, maar ook is er tijdens de diverse lockdown 
periodes op een actieve en creatieve manier contact gehouden met haar publiek d.m.v. 
nieuwsbrieven, tv-uitzendingen en alle andere beschikbare social mediakanalen. Deze vorm 
is door het publiek zeer gewaardeerd.  
 
Financieel gezien is het jaar positief afgesloten omdat de directie tijdens de eerste lockdown 
van de Kring een scenario heeft uitgewerkt met daarbij de aanname dat de pandemie nog 
erger zou worden dan op dat moment gedacht werd. Op basis hiervan is er gekeken welke 
kosten voortijdig gedrukt konden worden.  Alle landelijke steunmaatregelen zijn benut. Extra 
hulp vanuit de gemeente Roosendaal is niet nodig gebleken. Door sterk te sturen en 
verantwoord om te gaan met de financiën hebben we 2021 met een positief resultaat 
kunnen afsluiten.  
 
2021 hebben we ook gebruikt om extra in te zoomen op onze website. Daar was tijd voor en 
samen met onze ontwikkelaar hebben we een website ontwikkeld die vele malen verder 
gaat dan wat we eerst hadden. In het addendum geven we meer uitleg over de stappen die 
we hebben ondernomen.  
 
Kortom, 2021 was een achtbaan, waarin we voortdurend keken naar wat wel kon. En er kon 
veel… heel veel… Dat leest u terug in deze jaarrekening.  
 

Jan-Hein Sloesen 
Directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  



Addendum  
 
Security en privacy in het online domein 
Onze website verwerkt veel dataverkeer, waaronder bijvoorbeeld persoonsgegevens. We 
hanteren daarvoor dan ook de strengste veiligheidseisen, in samenwerking met onze 
leverancier Peppered, en testen daarop.  
 
Zo zijn er in 2021 verscheidene updates doorgevoerd door onze leverancier. Onze website 
en mailing software hanteert bijvoorbeeld Internet Protocol Versie 6 (IPv6) en draait volledig 
op Europese servers. Ons framework is tevens getest door middel van een pen-test 
(penetration test). Uit die tests is gebleken dat het framework voldoet aan de hoogste eisen 
op het vlak van security en veiligheid.  
 
Toegankelijkheid voor inclusieve website en online ticketing 
We willen een inclusieve plek zijn; beperkingen van bezoekers mogen geen reden zijn om 
het theater niet te kunnen bezoeken en dat geldt evenzo voor de website. Onze website 
baseert zich op de toegankelijkheidsrichtlijnen van de WCAG. Met speciale projecten wordt 
daar door onze leverancier Peppered aandacht aan gegeven, waarna verbeteringen en 
inzichten continu worden doorgevoerd. Op die manier bieden we toegang zonder drempels, 
voor iedereen die ons wil bezoeken. Via Peppered zijn we ook direct aangesloten op het 
initiatief van Het Nationale Theater ‘onbeperkt’ i.s.m. de Stichting Accessibility. 
 
DSA en DMA 
De Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA) zijn geanalyseerd en 
veranderingen zijn doorgevoerd om hieraan te voldoen (waar dat al niet zo was). Specifiek 
houdt dit in dat de cookie-banner is aangepast zodat websitebezoekers net zo makkelijk 
(sommige) cookies kunnen weigeren als dat zij alles accepteren. Door deze aanpassingen te 
treffen voldoet de website nu al aan de twee nieuwe Europese wetten. 
 
SEO 
Op meerdere vlakken zijn optimalisaties verwezenlijkt voor zoekmachines, waardoor de 
website en content beter vindbaar is. Zo is onder andere de sitemap van de website 
aangepast en wordt alle informatie (van voorstellingen en meer) ook in wereldwijde 
standaarden voor ‘structured data’ aangeboden, waardoor zoekmachines deze informatie 
goed oppikken. Ook heeft ieder genre een eigen, indexeerbare pagina gekregen, wat een 
boost in de zoekresultaten oplevert wanneer de genres als zoekwoorden worden gebruikt.  
Daarnaast wordt van afbeeldingen automatisch een webp-formaat gegenereerd: een 
modern alternatief voor png en jpeg, dat veel kleiner is en daardoor sneller. Door op deze 
optimale manier media aan te bieden, scoren we hoger in zoekmachines zoals Google. 
CRM. 
 
Veel organisaties hebben het klantgericht denken - vaak aangeduid met de term CRM - hoog 
op de agenda staan. Hoewel dit vaak invulling krijgt via enkele typische onderdelen van het 
marketingspectrum, marktonderzoek, e-mailmarketing en marketing automation, beslaat 
het ‘klantgericht denken’ veel meer dan dat.  
 



Zo hebben we met de website al een waardevol CRM-instrument in handen. In al onze 
online touchpoints met de bezoeker is namelijk personalisatie mogelijk, niet alleen in e-
mails. Door de personalisatie hebben we veel data inzichtelijk, zoals online activiteit (clicks, 
mail-open rates) en ook kunnen we die data gebruiken voor CRM-doeleinden, inclusief het 
tonen van aangepaste content voor speciale segmenten van homepage tot bestelflow tot 
mail. Zo spelen we optimaal op de specifieke wensen en behoeftes van de bezoeker in en is 
de gehele online customer journey een persoonlijke ervaring. 
 
Daarbij houden we heel nadrukkelijk rekening met privacy en actuele wetgeving. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is dat alle data zich op Europese servers bevindt en er een 
goed AVG-register is. Daarnaast zorgt onze holistische software ervoor dat er niet onnodig 
veel applicaties met grote hoeveelheden data-uitwisselingen worden gebruikt. 
 
 

 

 

  

 

 



Begroting De Kring Roosendaal 2022

jaarbegroting

2022

            1 Resultaat programma 40.650

            2 Resultaat verhuringen 247.500

3          Sponsoring 36.500

4          Overige opbrengsten 266.600

5          Sales & Marketing -64.000

6          Personeel excl horeca -1.010.218

7          Huisvesting -223.280

8          Algemene kosten -174.000

9          Kapitaalslasten -751.350

-1.631.598

10        Subsidies 1.116.598

Subsidie kapitaalslasten 515.000

Subsidie Vrouwenhof 0

incidentele subsidie 0
Resultaat 0 
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Balans per 31 december 2021 
(vóór resultaatverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa 1 
Bedrijfsgebouwen - en tereinen 2.856.735 3.144.217
Inventaris 860.340 741.223

3.717.075 3.885.440

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappij-
en

2 
4.545 3.120

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 3 - 4.319

Vorderingen
Handelsdebiteuren 4 24.298 61.183
Omzetbelasting 38.281 4.915
Overlopende activa 5 328.565 99.869

391.144 165.967

Liquide middelen 6 2.307.459 1.820.060

Totaal 6.420.223 5.878.906

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal 45 45
Bestemmingsreserves 7 753.702 208.181
Overige reserve 8 142.474 142.474

896.221 350.700

Langlopende schulden

Schulden aan banken 9 3.834.963 4.278.961

Kortlopende schulden

Schulden aan banken 10 442.762 431.018
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 255.410 41.481
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

11 
36.830 26.462

Overige schulden 12 33.994 29.863
Overlopende passiva 13 920.043 720.421

1.689.039 1.249.245

Totaal 6.420.223 5.878.906

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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Staat van baten en lasten over 2021 

2021
Begroting

2021 2020
€

€
€

Baten 14 

Subsidies 15 2.248.961 1.620.778 1.908.983
Recettes voorstellingen 16 356.204 1.042.000 422.276
Opbrengst verhuringen 17 83.864 273.500 87.747
Financiële baten - - 4.982
Overige baten 180.386 310.600 239.763

2.869.415 3.246.878 2.663.751

Lasten

Directe lasten 18 422.690 1.031.350 433.042
Lonen 19 516.606 816.718 613.306
Sociale lasten en pensioenlasten 20 177.526 - 204.152
Overige personeelskosten 21 105.205 193.500 94.188
Afschrijvingen materiële vaste activa 22 480.514 505.783 491.301
Huisvestingskosten 23 311.352 338.435 321.361
Verkoopkosten 24 85.572 100.000 68.786
Kantoorkosten 25 69.196 104.000 77.468
Algemene kosten 26 51.346 47.500 41.488
Rentelasten en soortgelijke kosten 27 105.312 109.592 113.597

Som der bedrijfslasten 2.325.319 3.246.878 2.458.689

Bedrijfsresultaat 544.096 - 205.062

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt
deelgenomen

28 
1.425 - 3.119

Netto resultaat 545.521 - 208.181

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve groot onderhoud 98.500 89.150
Bestemmingsreserve Covid-19 -119.031 119.031
Bestemmingsreserve continuiteit 566.052 -

545.521 208.181

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Schouwburg De Kring is feitelijk en statutair gevestigd op Kerkstraat 1, 4701 HT te Roosendaal
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41102711.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Schouwburg De Kring bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de
culturele en maatschappelijke belangen in de meest uitgebreide zin van het woord van de bevolking van
de gemeente Roosendaal en Nispen en omliggende gemeenten, door het beheer en de exploitatie van
een schouwburg.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Schouwburg De Kring is feitelijk gevestigd op Kerkstraat 1, 4701 HT te Roosendaal.

Informatieverschaffing over continuïteit

Afgelopen jaren zijn turbulente jaren met de corona-crisis in 2020 die doorloopt tot in 2022 en de
onzekerheid over de energieprijzen door de ontwikkelingen tussen Oekraine en Rusland. Deze
gebeurtenissen hebben negatieve financiële effecten op de onderneming en management heeft deze
impact ingeschat en in het huidig boekjaar gerichte maatregelen op ondernomen. De onderneming
maakt gebruikt van de steunmaatregelen welke aangeboden zijn vanuit de overheid. Daarnaast is op
kosten bezuinigd en is er gereorganiseerd. Het management is van mening dat de continuïteit van de
onderneming gewaarborgd is en heeft dit middels een liquiditeitsprognoses onderbouwd.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

Stichting Schouwburg De Kring behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting
Schouwburg De Kring.
Stichting Schouwburg De Kring heeft een 100% belang in Over de Tong B.V. te Roosendaal.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Schouwburg De Kring zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 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 desbetreffende
jaarrekeningposten.

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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De vrijstelling van consolidatie in verband met toepassing van artikel 2:408

Stichting Schouwburg De Kring behoort tot een groep. Aangezien de groep geconsolideerd ook als kleine
rechtspersoon valt aan te merken is consolidatie achterwege gelaten op grond van het bepaalde in
artikel 2:407 lid 2 sub a BW. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van RJ 640 Organisaties-zonder-
winststreven.

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

De richtlijnen voor jaarverslaggeving zijn cf. RJ 640.401 integraal toegepast.

Pensioenregelingen

De Nederlandse regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten
het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd
volgens de Verplichting-aan-de-pensioenuitvoerder-benadering. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan.
Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de
pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Stichting Schouwburg De Kring en worden in de balans
opgenomen in een
voorziening. Bij eindloonregelingen wordt een verplichting (voorziening) voor (coming) backservice
opgenomen indien toekomstige salarisverhogingen op balansdatum reeds zijn toegezegd.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze
per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de
verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van
rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de vennootschap beschikkingsmacht
heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de vennootschap, en wanneer de
pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ultimo boekjaar waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. De dekkingsgraad per 31 december 2021
bedraagt 110,6% (2020: 93,5%)

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting Schouwburg De Kring in deze situatie geheel of
gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde
dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd
tegen reële waarde.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen. 

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige reserves

Het reservefonds wordt gevormd overeenkomstig de subsidievoorwaarden voor de overschotten of
tekorten binnen de lumpsumfinanciering van de schouwburgexploitatie.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en
lasten als interestlast verwerkt.

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.

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 zij zijn gerealiseerd.

Subsidiebaten

Onder subsidiebaten wordt verstaan de opbrengsten uit subsidies. Deze zijn toegerekend aan het jaar
waarop de subsidies betrekking in overeenstemming met activiteiten en subsidiebeschikking(en).
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Andere baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten uit kaartverkoop van de voorstellingen, alsmede
opbrengsten uit verhuringen en overige opbrengsten.

Lasten

Onder de directe lasten wordt verstaan de direct toe te rekenen kosten van voorstellingen
(uitkoopsommen e.d.), alsmede directe kosten van goederen en diensten die verband houden met de
baten.
Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde,
alsmede getroffen voorzieningen voor incourante voorraden. 

Pensioenlasten

Stichting Schouwburg De Kring heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Zie
ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Bedrijfsgebo
uwen - en

tereinen

Inventaris Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde 10.392.267 1.959.827 12.352.094
Cumulatieve afschrijvingen -7.248.050 -1.218.604 -8.466.654

Boekwaarde per 1 januari 2021 3.144.217 741.223 3.885.440

Mutaties 

Investeringen - 312.149 312.149
Afschrijvingen -287.482 -193.032 -480.514
Desinvesteringen -3.059.133 - -3.059.133
Afschrijvingen op desinvesterin-
gen 3.059.133 - 3.059.133

Saldo mutaties -287.482 119.117 -168.365

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde 7.333.135 2.271.976 9.605.111
Cumulatieve afschrijvingen -4.476.400 -1.411.636 -5.888.036

Boekwaarde per
31 december 2021 2.856.735 860.340 3.717.075

De levensduur van de inventaris wordt met ingang van de in 2020 aangeschafte activa geschat op 10
jaar. De inventaris welke is aangeschaft voor 2020, wordt met een levensduur van 7,5 jaar (in lijn met
voorgaande jaren) afgeschreven.
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Financiële vaste activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

2  Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Over de Tong Roosendaal B.V. 4.545 3.120

2021 2020
€ €

Over de Tong Roosendaal B.V.

Boekwaarde per 1 januari 3.120 -
Investeringen - 1
Resultaat 1.425 3.119

Boekwaarde per 31 december 4.545 3.120

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Gereed product en handelsgoederen

Voorraad drank - 4.319

Vorderingen

4  Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 24.298 61.183

Onder de handelsdebiteuren zijn vorderingen op verbonden partijen opgenomen voor € 8.776.

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022



#ORG=saa#VES=GOE#PAP=blc #TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\RSD\18363100-2021\18363100-2021jrk

Stichting Schouwburg De Kring, Roosendaal  Pagina 16

31-12-2021 31-12-2020
€ €

5  Overlopende activa

Nog te ontvangen overige bedragen 56.880 25.232
Borg 100 100
Vooruitbetaalde kosten 148.086 30.578
Te ontvangen NOW gelden - 14.761
Te ontvangen TVL 123.499 29.198

328.565 99.869

6  Liquide middelen

Rabobank bedrijfsspaarrekening 1333.882.297 1.394.896 747.960
Rabobank 1466.65.805 662.563 820.805
Rabobank bedrijfsspaarrekening 3177.892.172 250.000 250.000
Kas - 1.295

2.307.459 1.820.060

Informatieverschaffing over liquide middelen

De gelden staan ter vrije beschikking van de Stichting.
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Passiva 

31-12-2021 31-12-2020
€ €

7  Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve groot onderhoud 187.650 89.150
Bestemmingsreserve Covid-19 - 119.031
Bestemmingsreserve continuiteit 566.052 -

753.702 208.181

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve groot onderhoud
Stand per 1 januari 89.150 -
Resultaatverdeling 98.500 89.150

Stand per 31 december 187.650 89.150

Bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van toekomstig groot onderhoud.

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve Covid-19
Stand per 1 januari 119.031 -
Resultaatverdeling -119.031 119.031

Stand per 31 december - 119.031

Bestemmingsreserve Covid-19 is gevormd ter compensatie van toekomstige verliezen veroorzaakt door
beperkte overheidsmaatregelen om Covid-19 te bestrijden.

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve continuiteit
Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling 566.052 -

Stand per 31 december 566.052 -

Bestemmingsreserve continuïteit is gevormd om huidige herstel en toekomstige gevolgen van Covid-19
maatregelen te kunnen financieren. Daarnaast de continuïteit waarborgen bij een toekomstige recessie. 
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8  Overige reserve

Stand per 1 januari 142.474 356.505
Overboekingen - -214.031

Stand per 31 december 142.474 142.474
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

9  Schulden aan banken

Leningen o/g 3.834.963 4.278.961

Leningen o/g

Lening Rabobank .908 641.432 657.028
Lening Rabobank .517 3.193.531 3.621.933

3.834.963 4.278.961

2021 2020
€ €

Lening Rabobank .908

Stand per 1 januari
Hoofdsom 720.500 720.500
Cumulatieve aflossing -51.543 -39.614

Saldo per 1 januari 668.957 680.886

Mutaties

Aflossing -13.165 -11.929

Stand per 31 december
Hoofdsom 720.500 720.500
Cumulatieve aflossing -64.708 -51.543
Kortlopend deel -14.360 -11.929

Saldo per 31 december 641.432 657.028

Deze lening, oorspronkelijk groot € 720.500, is verstrekt door de Rabobank ter herfinanciering van de
nieuwbouw. De lening wordt lineair afgelost. De maandtermijnen (rente en aflossing) bedragen € 2.317.
Het rentepercentage bedraagt 1,6% en staat vast tot en met 1 juli 2026. Tevens is er een positieve
negatieve hypotheekverklaring afgegeven met betrekking tot het perceel jegens de Rabobank.
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2021 2020
€ €

Lening Rabobank .517

Stand per 1 januari
Hoofdsom 4.451.000 4.451.000
Cumulatieve aflossing -409.978 -

Saldo per 1 januari 4.041.022 4.451.000

Mutaties

Aflossing -419.089 -409.978

Stand per 31 december
Hoofdsom 4.451.000 4.451.000
Cumulatieve aflossing -829.067 -409.978
Kortlopend deel -428.402 -419.089

Saldo per 31 december 3.193.531 3.621.933

Deze lening, oorspronkelijk groot € 4.451.000, is verstrekt ter herfinanciering van lening 
Rabobank .256. Deze lening is destijds verstrekt ter financiering van de herfinanciering /aflossing van de
lening bij de Gemeente en voor onderhoud- en vervangingsinvesteringen.
De lening wordt in 118 maanden afgelost. De maandtermijnen (rente en aflossing)  bedragen € 41.982.
Het rentepercentage bedraagt 2,2% en staat vast tot einde looptijd. Tevens is er een postitieve
negatieve hypotheekverklaring afgegeven met betrekking tot het perceel jegens de Rabobank.

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

10  Schulden aan banken

Aflossingsverplichtingen 442.762 431.018

Aflossingsverplichtingen

Lening Rabobank .908 14.360 11.929
Lening Rabobank .517 428.402 419.089

442.762 431.018

11  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 24.011 17.530
Pensioenen 12.819 8.932

36.830 26.462
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

12  Overige schulden

Reservering vakantiegeld 30.264 26.133
Personeelsfonds 3.730 3.730

33.994 29.863

13  Overlopende passiva

Vooruitontvangen entreegelden 710.072 550.832
Nog te betalen overige bedragen 81.106 99.058
NOW subsidie 48.960 -
Nog te betalen accountants- en advieskosten 30.849 23.402
Nog te betalen bedragen voorstellingen 23.683 1.000
Waardebonnen 7.863 8.113
Nog te betalen bedragen energie 6.304 2.139
Ontvangen gelden theatermenu's 5.846 5.677
Vooruitontvangen bedragen 2.454 25.447
Tegoedbonnen 1.619 1.619
Nog te betalen rente- en bankkosten 1.287 -
Creditbedragen debiteuren - 2.034
Door te betalen aan horeca - 1.100

920.043 720.421

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Aan de subsidie van de Gemeente Roosendaal zijn inhoudelijke resultaatafspraken gekoppeld. Pas na
vaststelling door de Gemeente Roosendaal van de mate waarin deze resultaten over 2021-2023 behaald
zijn, wordt de subsidie definitief vastgesteld en vindt eventuele afrekening plaats. Het geheel aan
activiteiten overziend, lijkt het directie aannemelijk dat de subsidie zal worden vastgesteld op een
bedrag van € 1.610.778 over 2021.
Definitieve vaststelling van deze subsidie zal plaatsvinden na 30 april 2024. 

De aard van de niet in de balans opgenomen regelingen

Voor Covid-19 is sprake van compensatieregelingen (2&3) die via derden verlopen. Het gaat om een
tegemoetkoming tot 85% van de misgelopen recetteopbrengsten minus de wel ontvangen
kaartverkoopinkomsten aan te vragen door producenten/organisatoren van professionele concerten en
voorstellingen zijn of door hun vertegenwoordigers. 
Compensatieregeling 2 heeft betrekking op de periode van 13 november tot 28 november 2021.
Compensatieregeling 3 heeft betrekking op de periode van 28 november 2021 tot en met 31 januari
2022. 

Stichting Schouwburg de Kring ontvangt mogelijk een deel van de subsidies indien deze door de partijen
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waar Stichting Schouwburg de Kring mee samen werken. Door de complexiteit en het verlopen
mogelijke aanvragen via derden is onduidelijk of sprake is van na te ontvangen bedragen en de hoogte
hiervan.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

14  Baten

Subsidies 2.248.961 1.620.778 1.908.983
Recettes voorstellingen 356.204 1.042.000 422.276
Opbrengst verhuringen 83.864 273.500 87.747
Financiële baten - - 4.982
Overige baten 180.386 310.600 239.763

2.869.415 3.246.878 2.663.751

15  Subsidies

Subsidie gemeente Roosendaal 1.610.778 1.610.778 1.513.382
Overige subsidies Covid-19 gerelateerd 514.973 - 359.527
Subsidie Vrouwenhof 75.580 - -
SKIP fonds 47.630 10.000 36.074

2.248.961 1.620.778 1.908.983

16  Recettes voorstellingen

Recettes voorstellingen 356.204 1.042.000 422.276

17  Opbrengst verhuringen

Opbrengst verhuringen 83.864 273.500 87.747

18  Directe lasten

Kostprijs voorstellingen 405.850 1.011.350 420.846
Kostprijs verhuringen 16.840 20.000 12.196

422.690 1.031.350 433.042

19  Lonen

Brutosalarissen personeel 516.606 816.718 613.306

Bij Stichting Schouwburg de Kring is bij vrijwillige toepassing van de Wet normering topinkomens (WNT)
geen sprake dat bezoldiging directie het WNT maximum van € 209.000 overstijgt.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 15 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2020: 19).
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2021
Begroting

2021 2020
€ € €

20  Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 103.952 - 119.249
Pensioenlasten 73.574 - 84.903

177.526 - 204.152

21  Overige personeelskosten

Inhuur schoonmaak, techniek en marketing 54.074 114.500 39.065
Overige personeelskosten 3.995 23.500 10.175
Ziekteverzuimverzekering 24.347 35.000 28.177
Reiskostenvergoeding 1.076 4.000 3.033
Studie- en opleidingskosten 7.245 15.500 13.728
Uitgaven in verband met Corona 14.188 - -
Bestuurskosten 280 1.000 10

105.205 193.500 94.188

22  Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 287.482 308.722 287.482
Inventaris 193.032 197.061 210.330

480.514 505.783 497.812
Boekresultaat materiële vaste activa - - 2.994
Doorberekende afschrijving inventaris Horeca De Kring
B.V. - - -9.505

480.514 505.783 491.301
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2021
Begroting

2021 2020
€ € €

23  Huisvestingskosten

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen - 98.500 -
Kosten Vrouwenhof 80.661 - -
Onderhoudscontract instandhouding 78.366 60.000 52.351
Energie 63.017 62.280 55.758
Verzekering huisvesting 29.918 38.000 35.413
Belastingen en heffingen 16.104 23.000 20.120
Schoonmaakmiddelen 12.811 15.000 9.923
Kosten inzake verduurzaming 10.000 - -
Huur containers 7.197 8.500 6.631
Verzekeringen 6.502 7.500 7.879
Aankleding 4.625 6.000 6.018
Kleine aanschaffingen 1.487 - 340
Overige huisvestingskosten 664 - -
Dotatie bedrijfsvoeringsfonds - 16.655 -
Autokosten - 3.000 1.157
Overige huisvestingskosten - - 125.771

311.352 338.435 321.361

24  Verkoopkosten

Peppered 18.042 - 9.000
Yesplan 14.687 6.500 7.074
ITIX 13.255 16.000 17.627
Digitale borden 12.096 13.500 10.656
Overige publiciteitskosten 11.877 1.000 3.822
Seizoensbrochure 6.232 22.500 7.116
Marketing online 3.984 16.000 6.608
Kringproef - 6.000 -
Advertentiekosten 3.336 4.500 850
Drukwerk marketing 1.105 2.000 320
Overige kosten voorstellingen (randactiviteiten) 550 3.500 575
Publiciteit derden 421 1.000 3.063
Sponsoring -13 7.500 2.075

85.572 100.000 68.786
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2021
Begroting

2021 2020
€ € €

25  Kantoorkosten

Automatiseringskosten 38.983 55.000 43.121
Contributies en abonnementen 16.558 11.500 9.904
Telefoon 9.768 21.000 17.170
Internetkosten 2.840 12.500 6.593
Porti 692 2.000 477
Kantoorbenodigdheden 355 1.500 203
Drukwerk - 500 -

69.196 104.000 77.468

26  Algemene kosten

Accountantskosten 28.779 17.500 15.772
Advieskosten 6.188 9.500 7.297
Huur, lease apparatuur 5.166 7.000 5.635
Salarisadministratie 4.200 5.000 5.379
Overige algemene kosten 3.234 2.000 2.890
Parkeervergunningen 2.579 4.000 3.791
Representatiekosten 1.200 2.500 724

51.346 47.500 41.488

27  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelast leningen Rabobank 97.803 100.592 109.677
Rente- en bankkosten 5.580 3.000 1.290
Paydutch (ideal) kosten 1.938 4.000 1.535
Kosten creditcards - 2.000 247
Provisie overige waardebonnen -9 - 466
Kosten ingenico - - 382

105.312 109.592 113.597

28  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Over de Tong Roosendaal B.V. 1.425 - 3.119
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Analyse verschil uitkomst met begroting

2021
Begroting

2021 Mutatie
€ € € %

Baten 2.869.415 3.246.878 -377.463 -11,6

2.869.415 3.246.878 -377.463 -11,6

Directe lasten 422.690 1.031.350 -608.660 -59,0
Lonen 516.606 816.718 -300.112 -36,7
Sociale lasten en pensioenlasten 177.526 - 177.526 -
Overige personeelskosten 105.205 193.500 -88.295 -45,6
Afschrijvingen materiële vaste activa 480.514 505.783 -25.269 -5,0
Huisvestingskosten 311.352 338.435 -27.083 -8,0
Verkoopkosten 85.572 100.000 -14.428 -14,4
Kantoorkosten 69.196 104.000 -34.804 -33,5
Algemene kosten 51.346 47.500 3.846 8,1
Rentelasten en soortgelijke kosten 105.312 109.592 -4.280 -3,9

Som der bedrijfslasten 2.325.319 3.246.878 -921.559 -28,4

Bedrijfsresultaat 544.096 - 544.096 -

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen 1.425 - 1.425 -

Netto resultaat 545.521 - 545.521 -

Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke
cijfers

Zie verdere toelichting in het bestuursverslag
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Overige toelichtingen

Roosendaal, 28 juli 2022

Stichting Schouwburg De Kring

De heer J.H.L.M. Sloesen
Directeur

Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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Overige gegevens 



  
 
Schipper Accountants B.V.  
Schermerhornstraat 2  
4463 XD  GOES  
Postbus 8  
4460 AA  GOES  
www.SchipperAccountants.nl  
Tel 0113 23 94 00   
Fax 0113 23 09 30   
KvK 22058060   
Btw NL814685262B01  

Al onze dienstverlening is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Middelburg onder 
nummer 3/2013. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en kunnen worden geraadpleegd op onze website www.SchipperAccountants.nl  
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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Schouwburg De Kring te
Roosendaal beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 dient 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 afwijkingen 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,
waaronder de Nederlandse 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
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te
veronderstellen 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 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 uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Schouwburg De
Kring per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021.

Goes, 28 juli 2022

Schipper Accountants B.V.

J. Bareman MSc RA                                                          

Was getekend dd 28 juli 2022
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